


 

  

  

 

 



  הגליל    וףעיריית     נ 
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 __________________________________________________________  
 Municipality   of   Nof Hagalil,  Israelעיריית   נוף הגליל          

  04-6456830פקס:  04-6478831,  טל.  17682, נוף הגליל  16רח' מנחם אריאב  
mevaker@nallit.org.il          Email: http://www.nazareth-illit.muni.il 

 א' תמוז תש"ף                                                                                      בס"ד

      2020יוני  23                                                                                                                    כבוד ל

 מר רונן פלוט

 ראש העירייה

 נכבדי ראש העירייה,

ג לפקודת   170, וזאת בהתאם לסעיף  2019הריני מתכבד להגיש לעיונך את דוח מבקר העירייה לשנת  

 העבודה השנתית.  תלתוכנידוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם  העיריות.

 :הבאים נושאיםבהדוח עוסק 

 המרכזים הקהילתייםניהול  .1

 המועצה הדתית .2

כמו כן בדוח זה מוצג ניתוח של תלונות הציבור שהגיעו ללשכת מבקר העירייה, הכולל פילוח לפי 

 נהלים/אגפים/יחידות, לפי נושאים ועוד.מ

לנגד עיני הביקורת עמדו יעדים של חיסכון והתייעלות, של התמקצעות ושל איכות שירות, תוך 

  רייה.התחשבות ברמת הסיכונים בתחומים השונים של תפקוד העי

כל זאת, בשאיפה לקדם את התרבות הארגונית המבוססת על שמירת החוק, על מנהל תקין ועל 

 .טוהר מידות

  .פי פקודת העיריות, אני מעביר את העתק הדוח גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת-על

בדוחות שהוגשו. סיכומיה והמלצותיה של הוועדה גובשו עד כה במיומנות, לאחר דיונים מעמיקים 

 .על כך היא ראויה למלוא התודה והערכה

ולאור העובדה כי אסיים בקרוב את תפקידי בעירייה אני מבקש להודות בזאת לכל  ,בהזדמנות זו

למנכ"לית, לראשי המנהלים ולמנהלי לסגניו,  ,רונן פלוטחברי מועצת העיר, לראש העיר מר 

 .שיתוף הפעולה להם זכיתי בביצוע תפקידיהיחידות המבוקרות ועובדיהן, על האמון ועל 

ארבע , אשר היה לי הכבוד לשרתם כמיטב יכולתי במשך  נוף הגלילכן אבקש להודות לכל תושבי  כמו  

 ., בתפקידי כמבקר העירייה וכממונה על תלונות הציבורהשנים האחרונות

 בברכה,

 ינון ביטון 

מבקר העירייה וממונה על תלונות  הציבור                                                                                       



 
 

4 
 

 תוכן ענינים

 

 5.............................................הקהילתייםהמרכזים ניהול  .1

 

 45.................................... ....................המועצה הדתית ... .2

 

 

 76......... ................................2019דוח תלונות הציבור לשנת  .3

 

 

 80............ ....בעירייה.........חקיקה בנושא הביקורת הפנימית  .4

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוח ביקורת 

 בנושא: 

ניהול המרכזים 

 הקהילתיים 



 2019דוח מבקר העירייה   - ניהול המרכזים הקהילתיים 
 ........................................................................... 

6 
 

 כללי –פרק א' 

 מבוא .1

רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל מרכזת את כלל פעילויות התרבות והפנאי, אירועים 

וטקסים עירוניים  מציעה מערך חוגים רחב ומגוון ותכניות בתחומים שונים לכל תושבי העיר מגיל 

 לידה ועד הגיל השלישי. 

צועיים, מטרת הרשת לאפשר לכל תושב/ת בעיר למצוא תחומי פנאי מתאימים מעשירים ומק

להיות פעיל ותורם לעיר ולתושביה ולהרגיש שייך ומשמעותי. הרשת עושה כמיטבה להנגיש את 

 מגוון השירותים אותה מציעה במחירים שווים לכל נפש.

שלוחות ,הפרושות  ברחבי העיר )ברקוביץ, גורדון, גרין, כרמים, יקינטון, בית  7באחריות הרשת 

 לגדול טוב, מרכז צעירים(

הילתי ע"ש גורדון וברקוביץ בע"מ" )חל"צ( הינו מוסד ללא כוונת רווח שמספרו "מרכז ק

על בסיס  1976(. החברה הוקמה בשנת "הרשת""/ המתנ"ס"/"החברה)להלן: " 510703499

 התקנון של החברה למתנ"סים ומפעילה את רשת המתנ"סים בנוף הגליל. 

"( היא חברה ממשלתית ששר החינוך אחראי לפעילותה. החברההחברה למתנ"סים )להלן:  "

כדי לשמש זרוע של הממשלה לביצוע מטלות בנושאי חברה, תרבות וספורט.  1969הוקמה בשנת 

החברה אינה בעלים של המתנ"סים, היא מהווה גורם מקצועי בגיבוש תכניות לפעילויות המתנ"ס, 

פעול שונים שבהתנהלות השוטפת. כמו כן, בהדרכת צוותי המתנ"ס ומנחה בתחום נהלי עבודה ות

החברה למתנ"סים מעניקה לכל המרכזים הקהילתיים הפועלים תחתיה, שירותי מטה ומסייעת 

 להם בייזום פרויקטים ובהפעלתם, בגיוס משאבים ובהעברת כספים ממשרדי ממשלה ומאחרים. 

את מנהל/ת המתנ"ס מטעמיה ומסיבות ארגוניות ואידיאולוגיות, החברה למתנ"סים מעסיקה 

 ומשלמת את שכרו ושותפה מרכזית במינויו. 

המציאות מוכיחה כי הרשות המקומית והמתנ"ס המקומי ממלאים במשותף תפקיד מרכזי 

במימוש המטרות שלשמן הוקמה החברה והעירייה משתתפת בתקציב המתנ"ס לטובת מימוש 

היתר, בעובדה שהעירייה רואה במרכז המטרות. מחויבות זו של העירייה כלפי המתנ"ס מקורה, בין  

 הקהילתי זרוע ביצוע שלה לקידום שירותים חברתיים וקהילתיים בישוב.

 :2018 -ל 2016להלן התפתחות מחזור הפעילות של העמותה בין השנים 

  2016 2017 2018 

 20,974,663 15,628,086 13,908,847 סה"כ מחזור הפעילות )₪(
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 מטרת הביקורת .2

בדיקה כי המתנ"ס מקיים את פעילותו הציבורית באופן אפקטיבי ויעיל להשגת מטרותיו באמצעות הענקת 

פעילויות קהילתיות לתושבי העיר נצרת עילית ונוף הגליל, בהתאם לחוקים וההוראות החלים עליו ולמדיניות 

 והתקציב שנקבעו לו.

 

 היקף הביקורת .3

, בתחומים 2019ועד לסוף המחצית הראשונה לשנת  2018המתנ"ס בשנים הביקורת התמקדה בעיקר בפעילות 

 הבאים בעמותה:

 ממשל תאגידי של העמותה. .א

 הניהול הכספי. .ב

 ניהול שכר וכוח אדם. .ג

 ניהול שלוחות המתנ"ס. .ד

 רכש והתקשרויות. .ה

 

 . 2019הביקורת נערכה בין החודשים מאי עד דצמבר 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

 עם בעלי תפקידים רלוונטיים: הביקורת נפגשה

 מנכ"לית הרשת. .א

עובדי המתנ"ס, כולל: מנהלת החשבונות, מנהלת החוגים, מנהלת מרכז צעירים, מזכירת המתנ"ס, מנהלית,  .ב

 חשבת השכר ועוד.

כמו כן, נאספו ונבדקו מסמכים לפי דרישה ובוצע ניתוח של נתונים שהופקו ממערכת המחשוב של המתנ"ס 

 לרבות: 2019ועד יולי  2018ינואר לתקופה שבין 

 2019 -ו 2018מאזן בוחן כולל יתרות אפס לשנת  .א

 2018 -ו 2017דוחות כספים של המתנ"ס לשנים  .ב

 2019-2018פרוטוקולי האסיפה הכללית לשנים  .ג

 פרוטוקול מורשי חתימה מעודכן. .ד

 

 משרדי המתנ"ס, מרכז הצעירים, ועוד.  –כמו כן הביקורת ביקרה באתרי המתנ"ס 

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים 

 בהתאם לנסיבות.
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 תמצית הממצאים  –ב' פרק 

תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

ניהול   .1

 פרוטוקולים

 ליקוי

הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון המתנ"ס  • 1.2

נושאים מספר סידורי רץ, תאריך הישיבה ושעת 

 .תקין –הישיבה 

נמצא כי המתנ"ס שומר העתקים חתומים של  •

 .תקין –הפרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון 

המתנ"ס מקפיד לציין על גבי הפרוטוקולים את  •

 . תקין  –שם העמותה המלא כולל הכיתוב "חל"צ"  

יו"ר ועדת הביקורת ומבקר הפנים של המתנ"ס  •

מוזמנים לישיבות הדירקטוריון ולרוב משתתפים 

עם זאת, היועמ"ש של המתנ"ס אינו בישיבות. 

 נוכח בישיבות.

יש להזמין את היועמ"ש של המתנ"ס לכל 

ישיבות הדירקטוריון והאסיפה הכללית של 

 המתנ"ס. 

אין חובה חוקית להשתתפות היועמ"ש 

ל הרשת. כמו כן, הוא יועמ"ש של כל ש

המתנ"סים בחברה למתנ"סים לכן אין 

באפשרותו להיות נוכח בכל ישיבות 

הדירקטוריון. עם זאת, יודגש כי אנו 

עובדים עם היועמ"ש באופן צמוד ואנו 

מתייעצים אתו בכל נושא שאנו 

 נדרשים.

 נהלי עבודה  .2

 ליקוי

לא נמצאו נהלי עבודה במתנ"ס ומימלא לא אושרו  • 1.4

על ידי הנהלת המתנ"ס כפי שמתחייב בהנחיות 

 ניהול תקין. 

לבקשת הביקורת לקבל נהלי עבודה רלוונטיים  •

למתנ"ס מסרה מנכ"לית הרשת כי אין חוברת 

נהלים מובנית, אלא נהלים שנוצרו בהתאם לצורך 

ומספרם מצומצם. כמו כן, מזכירת המתנ"ס 

ותיקה מסרה כי ככל הידוע לה לא נערכו נהלי הו

 עבודה ייעודיים לפעילות המתנ"ס.

יש לערוך נהלי עבודה לכל הפעילויות  .1

העיקריות ולאשרם על ידי דירקטוריון 

 המתנ"ס.

על בעלי התפקידים במתנ"ס להתנהל   .2

 על פי נהלי העבודה שייקבעו.

מאז כניסתי לתפקיד נערכו נהלי עבודה 

בנושא רכש ובנושא השכרת מבנים, 

קופה קטנה. כמו כן, החלנו בעריכת 

נהלי עבודה בנושאי משאבי אנוש ושכר. 

אנו פועלים לעריכת נהלי עבדה באופן 

 הדרגתי, ככל שנדרש.
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

תכנית   .3

 העבוד

 ליקוי

מנהל המתנ"ס הקודם סיים את תפקידו בתחילת  • 2.2

ובמקומו נכנסה לתפקיד מנהלת חדשה.  2019שנת  

משיחות שקיימה הביקורת עם המנהלת החדשה 

נמסר כי המנהל הקודם ערך תכניות עבודה לשנים 

 ..2019-והן עברו לביצוע גם ב 2017-2018

התנהלה  2019כלומר, הפעילות במתנ"ס בשנת  •

מסודרת, על ידי מנהלת חדשה ללא תכנית עבודה 

 ברשת.

על דירקטוריון המתנ"ס לוודא כי בכל סוף 

שנה נערכת תכנית עבודה שנתית למתנ"ס 

מבעוד מועד ומאושרת לפי תחילת שנת 

העבודה, כך שבמידה ומתחלפים בעלי 

תפקידים תכנית העבודה קיימת, לבעלי 

התפקידים החדשים קיימת דרך פעולה 

נימלי על ניהול והדבר ישפיע באופן מי

 הפעילות במתנ"ס.

נערכה תכנית עבודה  2017-2018לשנים 

. הצוות 2019שהתפרסה גם לשנת 

המוביל עובר בימים אלה תהליך 

אסטרטגי בנושא החזון והייעוד של 

הרשת כולל כתיבת תכנית עבודה 

 .2020-2021מתוקצבת לשנים 

 

תכנון   .4

ואישור 

 תקציב

ליקוי 

 מהותי

 

בהנחיות ניהול תקין נקבעו סמכויות ותפקידי  • 2.3

 הועד המנהל, בין היתר:

"לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של 

העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה 

 רשאית ליטול".

 

מנהל המתנ"ס הקודם לא ערך תכנית עבודה  •

מסודרת לשנת הפעילות תשע"ט וכן לא ערך 

קשה על מנכ"לית , דבר שה2019תקציב לשנת 

המתנ"ס הנכנסת לנהל את  פעילות המתנ"ס באופן 

 יעיל.

על דירקטוריון הרשת לוודא כי נערכת 

תכנית עבודה שנתית המבוססת על תקציב 

שנתי, שיאושרו לפי תחילת שנת הכספים 

 ויהוו כלי עבודה לניהול פעילות המתנ"ס.

כאשר הגעתי לרשת, בחודש פברואר 

מערך הפעילויות , התחקיתי אחר 2019

על מנת להכין את החומרים   2018לשנת  

למאזן המבוקר. חלק מהנושאים בוצע 

בשיתוף המנהל הקודם, תוך כדי 

תהליך החלפת בעלי תפקידים במערך 

הכספים. לכן ביקשתי מהדירקטוריון 

. 2018מהוצאות    1/12לאשר תקציב של  

אושר ביוני   2018המאזן המבוקר לשנת  

אושרו  2019 . התקציב לשנת2019

 .2018בחודש מאי 

חשוב לציין כי השנה  בחודש דצמבר 

אושר תקציב הפעילות לשנת  2019

2020. 
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

הגשת   .5

דוחות 

 כספיים

ליקוי 

 מהותי

לחוק העמותות קובע, בין היתר, כי הדוח  36סעיף  • 2.4

ביוני בשנה  30 -הכספי של עמותה יוגש עד ה

שניים שלאחר שנת הדוח, כאשר הוא חתום על ידי  

 מחברי הועד.

 בתאריךנחתם   2017הדוח הכספי של הרשת לשנת   •

ימים לאחר המועד האחרון שנקבע  3 -, כ3.7.18

 בחוק.

 -, כ22.9.19הוגש בתאריך    2018הדוח הכספי לשנת   •

חודשים איחור מהמועד האחרון שנקבע בחוק  3

 העמותות.

 

יש לוודא כי הדוחות הכספיים ייחתמו 

חוק ויועברו לרשם במסגרת המועד שנקבע ב

 העמותות.

הדוח הכספי אושר בדירקטוריון 

 .27.6.2019בישיבה מיום 

הודעה   .6

לעובד על 

תנאי 

 עבודתו

ליקוי 

 מהותי

 

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי   1בסעיף   • 3.3

 2002-עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב

"( נקבע, בין היתר, כי חוק הודעה לעובד)להלן: "

ימים  30-על מעסיק למסור לעובדו, לא יאוחר מ

מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב 

המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים 

 סוציאליים, שעות העבודה וכו'.

המתנ"ס לא הקפיד להעביר לעובדים החדשים  •

הודעה בכתב על תנאי עבודתם או לחילופין הסכם 

 עבודה עם תנאי ההעסקה בכתב כנדרש בחוק.

על המתנ"ס להקפיד לשמור על דיני 

העבודה, בין היתר מסירה הודעה לעובד על 

 תנאי עבודתו.

, 2019ההמלצה מקובלת. מתחילת שנת  

 יש הקפדה מלאה על נושא זה.
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

דיווחי   .7

 נוכחות

 ליקוי

מבדיקת הביקורת עולה כי כל העובדים מחתימים  • 3.4

 כרטיס נוכחות. 

עולה כי דיווחי  2019מסקירת דיווחי הנוכחות של  •

 הנוכחות אושרו בחתימת  הגורמים המאשרים.

לאחר אישור דיווחי הנוכחות חשבת השכר  •

מקלידה את נתוני הנוכחות של העובדים לתוכנת 

לא קיים ממשק בין מערכת דיווחי  השכר.

נוכחות למערכת השכר על היא נאלצת להזין את ה

 הנתונים באופן ידני.

עובדים מידי  160 -הקלדת נתונים באופן ידני לכ •

חודש בתהליך שכר קריטי חושפת את המתנ"ס 

 לטעויות אנוש ועומס עבודה מיותר.

מומלץ לבחון אפשרות להגדרת ממשק 

אוטומטי בין מערכת הנוכחות למערכת 

שהנתונים יועברו ממערכת השכר באופן 

הנוכחות למערכת השכר ללא התערבות 

 ידנית.

 

בקרות   .8

בהפקת 

תלושי 

 השכר

ליקוי 

 מהותי

עם סיום עיבוד השכר מפיקה חשבת השכר טיוטת  • 3.5

תלושי שכר ומעבירה לבדיקה של מנכ"לית הרשת. 

חשבת השכר ומנכ"לית הרשת מקיימות פגישה 

חודשית לבדיקת תלושי השכר ומבצעות תיקונים 

היכן שנדרש, בהתאם לטבלה מרכזת בה מופיעים 

נתוני השכר של כל עובד לצד דוח הנוכחות שלו 

גים מתוך מערכת דיאלוג)בהתאם והכנסות מחו

 לתפקיד . 

נמצא כי לא מופקים דוחות בקרה חריגים לבדיקת  •

תלושי השכר, כגון: דוח תשלומי שכר חודש נוכחות 

מומלץ להפיק דוחות בקרה חודשיים  •

טרם לבדיקת תשלומי השכר, כגון: 

חי לשכר חודש השוואה בין שכר נוכ

קודם ושכר של אותו חודש בשנה 

שעברה, עובדים שמקבלים שכר ללא 

נוכחות, עובדים שהיתה להם נוכחות 

ולא הונפק להם תלוש שכר, עובדים 

שלא הופרשו להם הפרשות פנסיוניות, 

עובדים ללא תשלומי נסיעות, עובדים 

 ללא חשבון בנק, וכד'.

 ההמלצות מקובלות.

 

הערה: אני עוברת באופן מדגמי על 

תלושי השכר, אל מול דוחות הנוכחות 

וטבלת תנאי העסקה. עליהם אני 

חותמת לצד הערותי. בנוסף לכך אני 

חותמת על דוחות הנוכחות של הצוות 

המוביל. אין ביכולתי לעבור בכל חודש 

 על כל התלושים ולחתום עליהם.



 2019דוח מבקר העירייה   - ניהול המרכזים הקהילתיים 
 ........................................................................... 

12 
 

תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

לעומת חודש קודם וחודש מקביל שנה שעברה, דוח 

עובדים שמקבלים שכר ללא נוכחות, דוח עובדים 

ללא הפרשה לפנסיה, דוח שעות נוספות חריגות, 

 '. וכד

במתנ"ס קיים ריכוז תפקידים וסמכויות אצל גורם  •

אחד המאפשר ביצוע מעילות והונאות ללא שהדבר 

יתגלה. יודגש כי בשל המבנה הארגוני במתנ"ס 

וכוח האדם המוגבל, חשבת השכר קולטת את 

העובדים במערכת השכר, קולטת את דיווחי 

הנוכחות למערכת השכר, עורכת את תלושי השכר 

  ומבצעת בדיקה של התלושים. של העובדים

הביקורת מציינת כי מדובר על חשיפה פוטנציאלית  •

בלבד ולא עלה חשש לניצול לרעה של ריכוז 

הסמכויות בידי חשבת השכר במסגרת עבודת 

הביקורת. עם זאת, לאור החשיפה המובנת, 

 הביקורת מוצאת לנכון לציין את הנושא. 

על ידי כמו גם, תלושי השכר המפורטים הנבדקים  •

מאושרים  אינםחשבת השכר ומנהלת המתנ"ס 

בחתימתה של המנהלת באופן פרטני, אלא נרשמות 

הערות לתיקון במקרים הדורשים תיקון בלבד 

וחתימת המנכ"לית נעשית רק על תלושים של 

 הצוות המוביל.

מומלץ כי מנכ"לית הרשת תאשר את  •

השכר בחתימתה על גבי טיוטת  תלושי

 התלושים.

החל מחודש פברואר נעזר בדוחות 

ל תוכנת הרגל לאיתור חריגים שגויים ש

 בשכר ואטפל בהתאם.
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

תשלום   .9

השכר 

 לעובדים

 ליקוי חמור

 

קי אחד בלבד -נמצא כי ברשות המתנ"ס נמצא מיני • 3.6

למרות שנדרשות שתי חתימות על פי מסמך 

 מורשה החתימה של המתנ"ס.

קי נמצא ברשותה של חשבת השכר שאינה -המיני •

 מורשית חתימה.

חשבת השכר משדרת את קובץ המס"ב ומזינה  •

את הקוד האישי של מורשות החתימה. הנ"ל 

מהווה למעשה עקיפה של מסמך זכויות החתימה 

וביצוע תשלום בחתימתו של גורם אחר שאינו 

 מורשה חתימה.

קי הינו על שם מנהלת הכספים הקודמת של -המיני •

המתנ"ס שאינה עובדת במתנ"ס כשנה נכון למועד 

 הביקורת.

הביקורת מציינת, כי פרט לעובדה שהאמור הינו  •

בניגוד למסמך מורשה החתימה של המתנ"ס, 

לאור המבנה הארגוני המצומצם של המתנ"ס 

וריכוז התפקידים שבידי חשבת השכר אשר חושף 

את המתנ"ס לאי סדרים, החשיפה אף גדלה לאור 

העובדה שחשבת השכר הינה הגורם שמבצע את 

 בפועל. שידור המס"ב

 

יש לפעול על פי מסמך  זכויות החתימה  •

בכל  ביצוע תשלום, כולל העברת 

 משכורות לעובדים באמצעות מס"ב.

יש לוודא כי לכל אחת ממורשות  •

קי אישי -החתימה במתנ"ס יהיה מיני

שישמר ברשותה באופן מאובטח שאינו 

 נגיש לאחרים.

יש להקפיד כי שידורי המס"ב יבוצעו  •

 תימה באופן אישי.על ידי מורשה הח

הנושא ייבחן ובהתאם נדאג להוצאת 

קי עבורי ועבור יו"רית -מיני

הדירקטוריון במהלך פברואר ונפעל 

 עפ"י הנדרש .
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

גמר חשבון   .10

למנהלת 

הכספים 

 הקודמת

 ליקוי חמור

פרשה מנהלת הכספים של הרשת  2018במהלך שנת  3.7
 מעבודתה. מבדיקת המקרה עלו הממצאים הבאים:

ולא יכלה להגיע   2017העובדת חלתה בתחילת שנת   •
 לעבודה. 

שולם שכרה של  2017מחודש ינואר עד חודש מרץ  •
העובדת מהחזר דמי ביטוח לאומי בגין תאונת 

 עבודה.

יתרת ימי המחלה שנצברו  2017נכון לחודש מרץ  •
 2017ימים. מחודש אפריל  510לזכותה עומדים על 
בדת את ימי ניצלה העו 2018ועד חודש דצמבר 

 המחלה וקיבלה שכר מלא.

כלומר במשך כשנתיים העובדת קיבלה שכר מלא  •
 מהמתנ"ס ולא הגיעה לעבודה.

סיימה העובדת את עבודתה  2019בחודש ינואר  •
נערך לה גמר חשבון, במסגרתו קיבלה תשלום חלף 

₪ ופדיון ימי  14,999.50הודעה מוקדמת בסך 
ל פי ₪, זאת למרות שע 10,647.50מחלה בסך 

ההסכם הקיבוצי אין היא עומדת בתנאים המזכים 
 בפדיון ימי מחלה.

לכאורה המתנ"ס שילם תשלומי יתר  המשמעות: •
₪ בגין אי סיום העסקתה של   338,400  -בסך של כ

 מנהלת הכספים.

התיק האישי של העובדת לא  נמצא ברשות הרשת  •

 ולא ברור היכן הוא.

במקרים בהם ישנה מחלוקת לעניין  •

תנאי שכר ותנאי פרישה של עובדים, 

מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע 

בתחום הרלוונטי בכדי לוודא כי לא 

ייגרמו לרשת הוצאות אינן מחויבות 

 ותשלומי יתר.

מומלץ לקיים הפרדת תפקידים בין  •

בעלי התפקידים ברשת. כך  לדוגמה, 

חשבת השכר שמנהלת את תיקי 

 העובדים לא תעביר ו/או תזמין תיקי

 עובדים מהארכיון. 

מומלץ לסרוק את כל תיקי העובדים  •

לתיקיה מאובטחת ייעודית ברשת 

המחשבים של המתנ"ס. יש להגביל את 

הגישה לתיקייה זאת למנהלת המתנ"ס 

 בלבד

 

 

 

 

 

 

 

כניסתי לניהול הרשת הייתה לאחר 

סגירת ההתקשרות וסיום יחסי עובד 

מעסיק עם מנהלת הכספים שסיימה 

 את תפקידה. תיקה האישי לא נמצא. 

מבינה שההתנהלות מולה מעוררת 

 שאלות.

יטופל במהלך שנת –לגבי ההמלצות 

2020. 
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

ניהול   .11

רשימת 

 ספקים

 ליקוי

מנהלנית המתנ"ס ריכזה רשימת ספקים בקובץ  • 4.2

דעה על איכות השירות ובוחרת את אקסל, גיבשה 

 הספקים מתוך הרשימה בהתאם לניסיון העבר.

עם זאת, הרשימה אינה נגישה לכלל המרכזים  •

ובעלי התפקידים השונים המבצעים רכש ביתר 

המרכזים אינם משתמשים בהכרח בספקים 

 מאותה רשימה.

אינה מנצלת את היתרון לגודל  כלומר: הרשת •

שיש לה בביצוע רכש בהיקף משמעותי יותר ולא 

 מתבצע רכש מרוכז בין המרכזים השונים.

 

מומלץ לפעול לעריכת רשימת ספקים  •

אחידה, על בסיס הרשימה הקיימת של 

הספקים איתם  עובדים ביחידות 

הרשת השונות, שתהיה זמינה לכל 

 היחידות.

צוע רכש מומלץ לאגם משאבים בבי •

ביחידות השונות בכדי לנצל את היתרון 

 לגודל של הרשת מול הספקים השונים.

 

כיום יש מגמה לפעול ברוב התחומים 

לאיגום משאבים בין המרכזים השונים 

לבחירת ספקים אחידים במרכזי הרשת 

 השונים, ככל שניתן.

 

 ועדת רכש  .12

ליקוי 

 מהותי

הרשת מונתה וועדת רכש בה חברים: מנכ"לית  • 4.3

הרשת, יו"רית הדירקטוריון והמנהלנית. כל רכש 

 ₪ מועבר לאישור בוועדת הרכש.  10,000מעל 

נמצא מקרה בו בוטלה בחירת ספק על ידי ועדת  •

 הרכש מהסיבה שיוזם הרכש העדיף ספק אחר.

יש לוודא כי המלצת אנשי המקצוע ו/או  •

ברו לחברי היחידות המזמינות יוע

 הועדה בטרם התקבלה ההחלטה.

במידה והתקבלה החלטה על ספק זוכה  •

אין לשנות את ההחלטה אלא במקרים 

חריגים ובנימוק מצדיק. ראוי לקבוע 

בנוהל את המקרים בהם ניתן לשנות 

את החלטת הועדה ולפעול על פי 

 המקרים שנקבעו מראש בלבד.

בחודשים הראשונים לכניסתי לתפקיד 
ניסוח של נוהל הרכש ברשת, בכל טיפלתי ב

שלביו. עדכנתי את הדירקטוריון ואת 
הצוות המוביל ברשת על ההתנהלות מכאן 

 והלאה וכך נעשה 
בוועדת הרכש שותפה יו"רית הדירקטוריון 

הרשת, מנכ"לית  כיו"ר הועדה, מנהלן/ית
הרשת ומצטרף/ת המנהל שהעלה את 

 בקשת הרכש.
את הפרוטוקול כותבת מנהלת הלשכה. 
ככלל, החלטות ועדת הרכש מתקבלות ועל 
פיהן פועלים. במקרה חריג זה, התקבלה 
הערת מנהל תחום הקונסרבטוריון, על  
איכות ירודה של הכלים, מנסיון קודם עם 
 הספק,  הועברה לחברי ועדת הרכש

 והשינוי אושר על ידם. 
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

 ניהול מצאי  .13

ליקוי 

 מהותי

המתנ"ס אינו מנהל את המצאי שלו, דבר שעלול לגרום  4.5

 להפסדים כספיים משמעותיים:

המתנ"ס אינו מנהל את המצאי; ציוד בר קיימא  •

אשר נרכש/מתקבל במתנ"ס לא נירשם  ואינו 

מסומן בסימן שאינו נמחק ולא מבוצע לגביו 

בהעדר ניהול ומעקב שיטתי של המצאי מעקב. 

המתנ"ס חשוף לאובדן ציוד שיתבטא בהפסד 

 כספי.

במתנ"ס לא נעשה שימוש בספר מצאי והרישום  •

אינו ממוחשב. כמו כן, במקביל לאורך השנה 

כאשר נרכש ציוד חדש, הוא אינו נרשם בכרטיס 

 פריט.

יש לנהל את המצאי באופן מרוכז על ידי 

רכזי היחידות יעבירו גורם אחד ברשת. כל 

אליו את רשימת המצאי שספרו ואחראי 

המצאי ירכז את הנתונים וינהל רישום 

מצאי מרוכז במערכת ממוחשבת או בספר 

 מצאי ייעודי.

 

 ההמלצה מקובלת ותיושם.

מרכז   .14

 הצעירים

 ליקוי חמור

נוסף להכנסות העירייה למרכז הצעירים הכנסות  • 5.2

הסתכמו ההכנסות העצמיות  2018עצמיות. בשנת 

 ₪. 116,571לסך של 

מנהלת מרכז צעירים מסרה כי ההכנסות  •

מתחלקות בין שני חשבונות הבנק בהתאם לשיוך 

הפעילות. הכנסות מפעילות המבוצעת באמצעות 

העירייה מועברות לחשבון בנק ייעודי להכנסות 

ואילו הכנסות מפעילות המבוצעת עירייה 

לחשבון הבנק של  באמצעות המתנ"ס מופקדות

. בהתאם, הוצאות לפעילות המבוצעת המתנ"ס

אין לפצל ההכנסות של מרכז הצעירים 

למספר חשבונות בנק שונים ולמספר 

גורמים שונים. כל פעילות מרכז הצעירים 

הינה פעילות של העירייה ולכן כל ההכנסות 

 צריכות לעבור לעירייה.

 

על אירועים   הובא לידיעתי כי ההכנסות

שבאחריות ישירה של מרכז הצעירים 

העוברות דרך הרשת לא הועברו לזיכוי 

תקציב מרכז הצעירים לאותה שנה. 

לבקשת הגזבר הועברה טבלה מסודרת 

 .2019עם כל החומר הנדרש לשנת 
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

דרך המתנ"ס מנוהלות על פי נהלי המתנ"ס 

 ובאמצעות מערכת הרכש של המתנ"ס.

כלומר, ההכנסות העצמיות בהיקף של מעל  •

 10% -₪ בשנה, המהוות למעלה מ 100,000

מהכנסות מרכז הצעירים ואינן מיועדות לפעילות 

  מופקדות בחשבון הבנק של המתנ"ס.ספציפיות, 

המעקב אחר הכספים מבוצע באמצעות מערכת  •

הדיאלוג של המתנ"ס וכרטיס חו"ז של מרכז 

הצעירים בספרי הנהלת החשבונות של המתנ"ס, 

 על ידי עובדי המתנ"ס. 

כלומר, על אף שמרכז הצעירים מהווה זרוע  •

ביצועית של העירייה ומקבל את תקציבי הפעילות 

יה, השליטה על כספי ההכנסות העצמיות מהעירי

 .של מרכז הצעירים נמצאת בידי המתנ"ס

מרכז   .15

- צעירים

החזר 

הוצאות 

מהגורמים 

 המממנים

ליקוי 

 מהותי

הצעירים לא קיבל נמצאו שני מקרים בהם מרכז  • 5.3

 החזר מהגורמים המממנים.

בשני המקרים, על אף שמרכז הצעירים פעל על פי  •

הכללים וההנחיות נגרמו הפסדי הכנסות בהיקף 

₪ בשל התנהלות שאינה מיטבית  50,000 -של כ

ביחס לדרישות הבירוקרטיות של המשרד לשוויון 

 חברתי.

יש לבחון היטב את הדרישות של הגורמים 

ולוודא כי המרכז מקיים את המממנים 

 הדרישות באופן מלא ומדויק כפי שנדרש.
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

מרכז   .16

-צעירים

הפעלת 

פעילויות 

 גרעוניות

 ליקוי

לעיתים ההכנסות מהמשתתפים מכסות את עלות  • 5.4

הפעילות ולעיתים הן אינן מכסות את הפעילות. 

במקרים אלה מרכז הצעירים מממן את הפעילות 

העצמיים. מנהלת המרכז מסרה כי ממקורותיו 

 נושא זה אינו מהווה שיקול בבחירת הפעילות.

הביקורת מציינת, כי אמנם מרכז הצעירים מקיים  •

פעילויות לרווחת הציבור במטרה לקדם ולסייע 

לתושבים, אולם הוא פועל כגוף עירוני וממן את 

פעילויותיו מכספי ציבור, על כן ישנה חשיבות 

ורות המימון של הפעילויות. לבחינת התקציב ומק

לפיכך, ישנה חשיבות רבה לבחינת מקורות המימון 

של כל פעילות ויש לשקול פתיחת פעילות גם 

 מההיבט של ההכנסות ממשתתפים.

מומלץ להעריך את היקף ההכנסות לכל  •

פעילות ולבחון פתיחת קורסים 

ופעילויות לציבור גם מההיבט של גובה 

ההכנסות ממשתתפים ביחס לעלות 

 הפעלת הקורס. 

בכל מקרה שבו הוחלט להפעיל את  •

הקורס גם במידה והצפי שההכנסות 

ממשתתפים לא יכסו את העלויות 

ש לנפעלת הקורס, יש לציין זאת במפור

בנתונים המועברים לוועדת הרכש 

בעירייה, כך שהמידע יהיה ברשות 

חברי הועדה בעת שהם מקבלים 

 החלטה על אישור ההתקשרות.

 

הכנסות   .17

 ממשתתפים

 ליקוי

מידי יום/יומיים מעבירה כל שלוחה את הכסף  • 6.2

המזומן שברשותה לאחראית על ההפקדות המטה 

 וחמישי,בברקוביץ. פעמיים בשבוע, בימים שני 

מרכזת האחראית את ההכנסות, כולל טופס 

תכולת קופה ממערכת "דיאלוג" ומעבירה את 

 הכספים להפקדה.

אחראית הקופה במטה עוברת עם כל אחת  •

ממזכירות השלוחות על כספי ההפקדה אל מול 

 הרישום במערכת "דיאלוג".

ש לבצע בדיקה בכל מעבר כספים בין י •

 גורם אחד למשנהו ברשת.

מומלץ כי יערך טופס העברת כספים בין  •

בעלי תפקידים, כך שבכל העברת 

כספים שני בעלי התפקידים, הן הגורם 

המוסר והן הגורם המקבל, יאשרו 

 בחתימתם את הכספים שהועברו.

 ההמלצה מקובלת ותיושם.
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

הביקורת מעירה, כי בהעדר בדיקה של הכספים  •

אחד לשני נחלשת הבקרה בעת העברתם מגורם 

אחר התנועות הכספיות במתנ"ס ולא ניתן יהיה 

לבצע בדיקה נאותה, להתחקות אחר הכספים 

 ולאתר את הטעות במקרה שיתגלה חוסר התאמה.

יצוין כי בבדיקה שערכה הביקורת בתאריך  •

נמצאה התאמה בין התקבולים שהיו  16.7.19

 בפועל בכספת לבין רישומי מערכת ה"דיאלוג".

אולם   .18

 הקולנוע

ליקוי 

 מהותי

מבדיקת הביקורת עולה כי אולם הקולנוע פעיל  • 6.3

ברמה נמוכה מאד. מכירת הכרטיסים מצומצמת 

 והאולם אינו מניב הכנסות ראויות לאולם קולנוע.

נכון למועד הביקורת לא נמצא כי הרשת עושה  •

מאמצים לשווק את אולם הקולנוע ולהביא 

סרטים בעלי ביקוש גבוה. כמו כן, הביקורת ערכה 

חיפוש ברשת האינטרנט בניסיון לחפש סרט 

המוקרן באולם הקולנוע בחופשת החנוכה אולם 

 לא נמצא פרסום בנושא. 

מומלץ להשקיע בקידום, פרסום ושיווק 

הקולנוע במתנ"ס, בין היתר באמצעות  בית

פרסום רחב לציבור באתר האינטרנט של 

המתנ"ס וכן בפרסומים באתרים 

המשווקים סרטים וכן הזמנת סרטים 

מבוקשים, במטרה להגדיל את הביקוש 

 למכירת כרטיסים והגעת תושבים לקולנוע.

ארגון בכל -לאחרונה נערך תהליך רה

מקצוע נושא הפעלת הקולנוע. גויס איש  

לנושא, נפתח דף פייסבוק ייעודי 

לקולנוע המאפשר רכישת כרטיסים 

באופן דיגיטלי, הסרטים המוקרנים 

משלבים רבי מכר בשלוש שפות ולכל 

הגילים, והקולנוע החל לפעול באופן 

 משמעותי.

 

נהלי קופה   .19

קטנה 

 למתנ"ס

ליקוי 

 מהותי

במתנ"ס לא נקבעו נהלי שימוש והנחיות בכתב  • 6.4

בכספי הקופה הקטנה של המתנ"ס. הנ"ל מהווה 

חולשה בבקרה אחר ניהול כספי קופה קטנה. בין  

היתר, לא הוגדרו בכתב סוגי הרכישות והסכום 

 המרבי מכספי הקופה הקטנה.

יש להקפיד על רכישות מקופה קטנה  •

₪, על פי הנחיות  50בסכומים של עד 

 הנהלת הרשת.

מומלץ להגדיר טופס בקשה לאישור  •

רכישה מקופה קטנה, אשר יועבר 

לפני כשלושה חודשים טיפלתי בניסוח 

נוהל קופה קטנה, יחד עם מנהל 

הכספים של הרשת. כל המזכירות של 

השלוחות הוזמנו להדרכה ע"י מנהל 

הכספים, נרכשו פנקסים מסודרים 
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תגובת מנהלת רשת המרכזים  המלצות ממצאים פרק נושא ודירוג מס"ד

 הקהילתיים 

מנהלי תחומי מבצעים רכישות מקופה קטנה  • 

 של מנכ"לית הרשת. באישור בעל פה

₪,  50רכישות מקופה קטנה מעל  27נמצאו  •

 ₪ ומעלה. 100לעיתים בסכומים של 

לאישור מנכ"לית הרשת טרם ביצוע 

 הרכישה.

מומלץ לקבוע נוהל קופה קטנה בכתב  •

כספי הקופה אשר יגדיר את השימוש ב

 הקטנה.

וכולן פועלות בהתאם לנוהל. אני עוברת 

על כל אחת מהקופות הקטנות ומאשרת 

מת ,לפני כל את המדווח בהם וחות

העברת הסכום במזומן למזכירה 

 האחראית על הקופה הקטנה.

פיצול   .20

רכישות 

מכספי 

הקופה 

 הקטנה

ליקוי 

 מהותי

בוצעו מספר רכישות של פריטים זהים באותו יום  • 6.5

₪, דבר המעלה חשש כי  50בסכום כולל מעל 

פוצלה רכישה גדולה אחת למספר רכישות 

 בסכומים נמוכים. 

במקרים אלה, רכישה אחת באותו יום מאותו ספק  •

₪ בכדי   50נרשמה במספר שורות כשבכל שורה עד  

לא לעבור את הסכום המרבי של רכישה מקופה 

 ₪. 50קטנה העומד על 

סכום הרכישה המרבי מקופה קטנה  •

נקבע לרכישה אחת, אין לפצל את 

הרכישה בכדי להתאים, באופן 

מלאכותי, את סכום הרכישה לסכום 

 המרבי שנקבע.

במידה והסכום אינו עונה על צרכי  •

המתנ"ס יש לעדכן את הסכום המרבי 

בנוהל עבודה מסודר ולבצע רכישות על 

 המרבי שנקבע.פי הסכום 

 ההמלצה מקובלת ותיושם.
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 פירוט הממצאים  –פרק ג' 

 ממשל תאגידי .1

 כללי 

לתועלת הציבור, כפי שנקבעו בהנחיות להתנהלות   תכחברה פעילה, המתנ"ס מחויב בכללים וההנחיות החלות על חברו

( שפרסמה רשות התאגידים במשרד 1"הנחיות ניהול תקין)להלן: " 1980 -עמותות בהתאם לחוק העמותות, תש"ם

למסמך אחד המפרט, באופן מעשי, את  המשפטים. במסגרת הנחיות ניהול תקין רוכזו הנחיות חוק החלות על חל"צים

אופן ההתנהלות הנדרש מחל"צים בישראל. במסגרת פרק זה נסקור נושאים נבחרים לעניין התנהלות המתנ"ס על פי 

 ל תקין.הנחיות חוק החברות והנחיות ניהו

 במועד הביקורת שימשו במתנ"ס המוסדות הבאים: אסיפה כללית, ועד מנהל, גוף מבקר, ועדת כספים וועדת כוח אדם.

 

 ניהול פרוטוקולים 

 תקן לביקורת

 ד. לחוק החברות נקבע, בין היתר, כי:345בסעיף 

היוצא מטעמה, את הסיומת  "חברה לתועלת הציבור הרשומה בפנקס תציין, בצד שמה, בכל מסמך, שילוט או פרסום

 "חברה לתועלת הציבור" או ")חל"צ(".

 

האסיפה הכללית, הנהלת המתנ"ס וועדות המתנ"ס השונות, כגון: ועדת הכספים וועדת כוח אדם, מקיימות ישיבות 

על פי הצורך ומנהלות פרוטוקולים המתעדים את הישיבות. הפרוטוקולים אמורים לשאת מספר סידורי רץ, המורכב 

 מספר הישיבה והשנה הרלוונטית. מ

 ממצאים

 מסקירת הפרוטוקולים מישיבות ועד המנהל והאסיפה הכללית עלו הממצאים הבאים:

 סידורי רץ .א

. הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון 2018ישיבות דירקטוריון בשנת  3מסקירת הפרוטוקולים של התקיימו 

 .תקין –המתנ"ס נושאים מספר סידורי רץ, תאריך הישיבה ושעת הישיבה 

 תיעוד פרוטוקולים חתומים .ב

 .תקין –נמצא כי המתנ"ס שומר העתקים חתומים של הפרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון 

 הכיתוב ")חל"צ(" .ג

 .תקין –נמצא כי המתנ"ס מקפיד לציין על גבי הפרוטוקולים את שם העמותה המלא כולל הכיתוב "חל"צ" 

ועדת הביקורת, היועץ המשפטי ומבקר הפנים של העמותה הינם שומרי הסף בעמותה. מסקירת הפרוטוקולים  .ד

המתנ"ס מוזמנים לישיבות הדירקטוריון ולרוב של הדירקטוריון עולה כי יו"ר ועדת הביקורת ומבקר הפנים של 

עם זאת, היועמ"ש של המתנ"ס אינו נוכח בישיבות. לדעת הביקורת, ישנה חשיבות כי משתתפים בישיבות. 

היועמ"ש של המתנ"ס יהיה נוכח בישיבות הדירקטוריון, יוודא כי הישיבות מתנהלות על פי הכללים 

 ב ובעלות תוקף מחייב.המחייבים וההחלטות מתקבלות בהתאם למחוי

 
 .2015רשות התאגידים בחודש דצמבר , הנחיות מעודכנות פורסמו על ידי 1980 –ההנחיות נקבעו בהתאם לחוק העמותות, תש"ם  1
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 המלצה

 יש להזמין את היועמ"ש של המתנ"ס לכל ישיבות הדירקטוריון והאסיפה הכללית של המתנ"ס. 

 

 21.1.20תגובת מנכ"לית הרשת מיום 

אין חובה חוקית להשתתפות היועמ"ש של הרשת. כמו כן, הוא יועמ"ש של כל המתנ"סים בחברה למתנ"סים לכן אין 

להיות נוכח בכל ישיבות הדירקטוריון. עם זאת, יודגש כי אנו עובדים עם היועמ"ש באופן צמוד ואנו באפשרותו 

 מתייעצים אתו בכל נושא שאנו נדרשים.

 

 מוסדות  החובה הנוספים בחל"צ 

הכללית. על פי חוק החברות, בחל"צ יש  הדירקטוריון הינו הגוף המנהל את ענייני החל"צ וממונה על ידי האסיפה

 מיליון ₪. 10למנות רואה חשבון,  ועדת ביקורת או גוף מבקר וכן מבקר פנימי במידה ומחזור החל"צ מעל 

 ממצאים

 מבדיקת הביקורת עולה כי הרשת מקיימת את כל  מוסדות החובה. 

 .תקין

 

 נהלי עבודה 

( נקבע, בין היתר, 2018להנחיות שפורסמו בחודש דצמבר  33מוד בפרק "קיום נהלים בכתב" בהנחיות ניהול תקין )ע

 כי:

"על עמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג לקיומם של נהלים מקצועיים ומפורטים בכתב, 

המסדירים את הפעילות האמורה. כך למשל, מצופה מעמותה המעסיקה עובדים ומקיימת פעילות משמעותית לקבוע 

ת עובדים לעמותה, נוהל התקשרות עם ספקים, נוהל נוכחות עובדים בעבודה, נוהל קופה קטנה וכיו"ב נהלים נוהל קבל

המבטיחים פעילות תקינה ורציפה בעמותה לאורך זמן. היקף הנהלים ורמת הפירוט שלהם יותאם להיקף הפעילות 

 של העמותה".

לים שנקבעו על ידה. החברה למתנ"סים הפיצה כמתנ"ס שהיה חלק מרשת החברה למתנ"סים, הוא היה כפוף לנה

אוגדן נהלים עקרוניים לפעילות המתנ"ס אולם הנחה את המתנ"סים לאשר את הנהלים בהנהלה של כל מתנ"ס, לאחר 

הפיצה מנהלת רכש  2015התאמת הנוהל לפעילות הייחודית לכל מתנ"ס, ככל שנדרש. כך לדוגמה, בחודש ספטמבר 

סים עדכון לנוהל "רכישת טובין ושירותים למתנ"ס" אשר הופנה לכלל מנהלי המתנ"סים והתקשרויות בחברה למתנ"

"(.  מטרת נוהל הרכש של החברה למתנ"סים הינה, בין היתר, נוהל רכש של החברה למתנ"סים)להלן: "  2ברחבי הארץ

לקבוע קריטריונים אחידים לרכישת שירותים וטובין מספקים תוך הסדרת תהליך הוצאת ההזמנה וביצוע התשלומים 

לספקים ולנותני השירותים למתנ"סים. נוהל הרכש של החברה למתנ"סים מחייב את המתנ"סים הפועלים בשיתוף 

בין ספקים שונים ועריכת מכרזים להוזלת עלויות  ורמחתם, ליישם תהליכי רכש נאותים, לרבות ביצוע פעולה עימ

 לנוהל הרכש של החברה למתנ"סים קובע כי יש לאשר את הנוהל בהנהלת המתנ"ס.  10הרכש של המתנ"ס. סעיף 

 
 :ראה "נוהל רכישת טובין ושירותים למתנ"ס" באתר החברה למתנ"סים 2

http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/vv.doc 

http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/vv.doc
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 ממצאים

 י שמתחייב בהנחיות ניהול תקין. לא נמצאו נהלי עבודה במתנ"ס ומימלא לא אושרו על ידי הנהלת המתנ"ס כפ

לבקשת הביקורת לקבל נהלי עבודה רלוונטיים למתנ"ס מסרה מנכ"לית הרשת כי אין חוברת נהלים מובנית, אלא 

נהלים שנוצרו בהתאם לצורך ומספרם מצומצם. כמו כן, מזכירת המתנ"ס הוותיקה מסרה כי ככל הידוע לה לא נערכו 

 מתנ"ס.נהלי עבודה ייעודיים לפעילות ה

 המלצות

 יש לערוך נהלי עבודה לכל הפעילויות העיקריות ולאשרם על ידי דירקטוריון המתנ"ס. .3

 על בעלי התפקידים במתנ"ס להתנהל על פי נהלי העבודה שייקבעו.  .4

 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

החלנו בעריכת נהלי מאז כניסתי לתפקיד נערכו נהלי עבודה בנושא רכש ובנושא השכרת מבנים, קופה קטנה. כמו כן, 

  .עבודה בנושאי משאבי אנוש ושכר. אנו פועלים לעריכת נהלי עבדה באופן הדרגתי, ככל שנדרש
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 תכנית עבודה והיבטים כספיים .2

 כללי 

תאגיד המנהל פעילות רבה ומגוונת נוהג לערוך תכנית עבודה שנתית לרבות תכנון תקציב הכנסות והוצאות שנתי. על 

 להבטיח כי לתאגיד מקורות מימון לקיום פעילותו. התקציב להיות מאוזן ו

במהלך השנה נהוג לבצע מעקב אחר ביצוע תכנית עבודה והתקציב בפועל למול התכנון, לבחון את המצב בפועל בהתאם 

 לתחזית המוקדמת ולעדכן את התקציב, במידת הצורך.

ותקן   69ם במבנה שנקבע על פי גילוי דעת  בסוף השנה על החברה לערוך את תוצאות ההתנהלות הכספית לדוחות כספיי

של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל. הדוחות הכספיים מבוקרים על ידי רואה החשבון המבקר של החברה  5

 ומציגים את תוצאות הפעילות הכספית השנתית של החברה. 

 תכנית עבודה  

שנתית הכוללת מטרות, יעדים, משימות ומדדי בכל גוף המנהל פעילות רחבה קיימת חשיבות להכנת תכנית עבודה 

ביצוע. תכנית העבודה אמורה לכלול פעילויות שוטפות כגון: תכנית חוגים, יעדי הכנסות והוצאות, פעילויות לקהל 

 במהלך השנה. יודגש כי תכנית עבודה הנה גם אמצעי יעיל לתכנון התקציב וכן לשיפור תהליכי עבודה.

 ממצאים

ובמקומו נכנסה לתפקיד מנהלת חדשה. משיחות שקיימה   2019מנהל המתנ"ס הקודם סיים את תפקידו בתחילת שנת  

-והן עברו לביצוע גם ב 2017-2018הביקורת עם המנהלת החדשה נמסר כי המנהל הקודם ערך תכניות עבודה לשנים 

2019. 

 סודרת על ידי מנהלת חדשה ברשת.התנהלה ללא תכנית עבודה מ 2019כלומר, הפעילות במתנ"ס בשנת 

יצוין כי הביקורת התרשמה כי מנהלת המתנ"ס החדשה פועלת באופן שקול ומחושב לניהול נכון ויעיל של המתנ"ס 

ולומדת את הפעילויות באופן יסודי בכדי לקבל את ההחלטות הניהוליות הנכונות לטובת המתנ"ס ותושבי העיר 

, בהעדר תכנית עבודה סדורה שנערכה מראש על בסיס ניסיון העברה קיים המתקבלים שירותים מהמתנ"ס. עם זאת

 קושי בניהול יעיל של המתנ"ס. 

 המלצה

על דירקטוריון המתנ"ס לוודא כי בכל סוף שנה נערכת תכנית עבודה שנתית למתנ"ס מבעוד מועד ומאושרת לפי 

ה קיימת, לבעלי התפקידים החדשים תחילת שנת העבודה, כך שבמידה ומתחלפים בעלי תפקידים תכנית העבוד

 והדבר ישפיע באופן מינימלי על ניהול הפעילות במתנ"ס.  קיימת דרך פעולה

 תגובת מנכ"לית הרשת 

. הצוות המוביל עובר בימים אלה תהליך אסטרטגי 2019נערכה תכנית עבודה שהתפרסה גם לשנת  2017-2018לשנים 

 .2020-2021תכנית עבודה מתוקצבת לשנים בנושא החזון והייעוד של הרשת כולל כתיבת 

 

 תכנון ואישור תקציב  

ניהול תקציב העמותה מהווה חלק חשוב מהניהול הכולל של הארגון. בניית תקציב שנתי מסייעת לעמותה לתרגם את 

 המטרות לשנה הקרובה ולהבין מה היקף התקציב הדרוש למימון ההוצאות השוטפות וכל אחד מן הפרויקטים שלה.

 חיות ניהול תקין נקבעו סמכויות ותפקידי הועד המנהל, בין היתר:בהנ

 "לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול". 
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אוקטובר(, על הנהלת המתנ"ס לערוך צפי תקציב הפעילות השנתית. -בתחילת שנת הפעילות במתנ"ס )ספטמבר

הביקורת מציינת, כי על אף ששנת הפעילות במתנ"ס מתחילה מחודש ספטמבר, כפי שמתנהלת שנת  לימודים, התקציב 

 נערך על בסיס שנה קלנדארית. 

ת עבודה מסודרת לשנת הפעילות תשע"ט וכן לא ערך תקציב לשנת נמצא כי מנהל המתנ"ס הקודם לא ערך תכני

 , דבר שהקשה על מנכ"לית המתנ"ס הנכנסת לנהל את  פעילות המתנ"ס באופן יעיל.2019

 המלצה

על דירקטוריון הרשת לוודא כי נערכת תכנית עבודה שנתית המבוססת על תקציב שנתי, שיאושרו לפי תחילת שנת 

 עבודה לניהול פעילות המתנ"ס.הכספים ויהוו כלי 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

על מנת להכין את החומרים  2018, התחקיתי אחר מערך הפעילויות לשנת 2019כאשר הגעתי לרשת, בחודש פברואר 

למאזן המבוקר. חלק מהנושאים בוצע בשיתוף המנהל הקודם, תוך כדי תהליך החלפת בעלי תפקידים במערך הכספים. 

. 2019אושר ביוני  2018. המאזן המבוקר לשנת 2018מהוצאות  1/12הדירקטוריון לאשר תקציב של לכן ביקשתי מ

 .2018אושרו בחודש מאי  2019התקציב לשנת 

 .2020אושר תקציב הפעילות לשנת  2019חשוב לציין כי השנה  בחודש דצמבר  

 הגשת דוחות כספיים 

ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח,  30 -כספי של עמותה יוגש עד הלחוק העמותות קובע, בין היתר, כי הדוח ה 36סעיף 

 כאשר הוא חתום על ידי שניים מחברי הועד.

 ימים לאחר המועד האחרון שנקבע בחוק. 3 -, כ3.7.18נחתם בתאריך  2017הדוח הכספי של הרשת לשנת 

 שנקבע בחוק העמותות. חודשים איחור מהמועד האחרון 3 -, כ22.9.19הוגש בתאריך  2018הדוח הכספי לשנת 

 המלצה

 יש לוודא כי הדוחות הכספיים ייחתמו במסגרת המועד שנקבע בחוק ויועברו לרשם העמותות.

 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

 .27.6.2019הדוח הכספי אושר בדירקטוריון בישיבה מיום 
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 ניתוח דוחות כספיים 

ותמצית  2018 – 2016הכספיים המבוקרים של המתנ"ס לשנים להלן מובאים עיקרי הנתונים המאזניים מהדוחות 

 נתוני הדוחות הכספיים לאותן שנים:

  
2018 

 ₪ 

אחוז 

 מהמחזור

2017 

₪ 

אחוז 

 מהמחזור

2016 

₪ 

אחוז 

 מהמחזור

 נכסים
  

  

 44 6,159,575 43 6,706,968 30 6,352,573 רכוש שוטף

 17 2,346,113 20 3,118,232 17 3,496,377 רכוש קבוע

 61 8,505,688 63 9,825,200 47 9,848,950 סה"כ

    התחייבויות

 31 4,273,561 29 4,565,911 21 4,325,089 התחייבויות שוטפות

 19 2,623,459 17 2,669,270 10 2,072,778 התחייבויות לזמן ארוך

 50 6,897,620 46 7,235,181 31 6,397,867 סה"כ

 12 1,608,668 17 2,590,019 16 3,451,083 נכסים נטו )*(

 61 8,505,688 63 9,825,200 47 9,848,950 סה"כ מאזן

 

 

 )ש"ח(: 2016-2018להלן תמצית דוח מבוקר בגין עלות הפעילות בשנים 

  
2018 

₪ 

אחוז 

 מהמחזור

2017 

₪ 

אחוז 

 מהמחזור

2016 

₪ 

אחוז  

 מהמחזור

 

 100 13,908,847 100 15,628,086 100 20,974,663 סה"כ מחזור הפעילות

 עלות הפעילות

 54 7,521,364 51 7,895,041 42 8,913,983 משכורות ונלוות

 36 5,005,790 42 6,551,924 49 10,346,945 הוצאות לפעילות

 5 764,651 5 733,894 8 1,752,732 הנהלה וכלליות

 96 13,291,805 97 15,180,859  21,013,660 סה"כ עלות הפעילות 

 0.70 97,570 0.83 129,607 0.45 93,969 הוצאות מימון נטו

סה"כ עלות הפעילות 

 בתוספת הוצאות מימון
21,107,629  15,310,466  13,389,375  

  ---  ---  215,639 הכנסות אחרות

  519,472  317,620  82,673 עודף / )גרעון( לשנה
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 ניתוח איתנות פיננסית 

( לבין 6,352,573) 31.12.18מבדיקת הביקורת עולה כי היחס בין הנכסים השוטפים של המתנ"ס ליום  -  יחס הון חוזר

, כלומר למתנ"ס יכולת טובה להחזיר את התחייבויותיו 1.47 -( עומד על כ 4,325,089ההתחייבויות השוטפות )

 השוטפות.

( לבין 3,156,464) 31.12.18נמצא כי היחס שבין המזומנים ושווה המזומנים של המתנ"ס ליום  – יחס הון חוזר מהיר

מהתחייבויות השוטפות  73% -, כלומר המתנ"ס יכול לפרוע כ0.73 -( עומד על כ4,325,089ההתחייבויות השוטפות )

 באופן מיידי.

עוד עולה מהנתונים הכספיים כי המתנ"ס מסיים את פעילותו בעודף הכנסות על הוצאות מידי שנה ובהתאם על היקף 

 הנכסים נטו, ובד בבד היקף הפעילות של המתנ"ס עולה.

 הנתונים המוצגים לעיל מצביעים על איתנות פיננסית יציבה של המתנ"ס.

 

 העסקת עובדים .3

 כללי 

עובדים בעלות שכר כוללת  160הועסקו במתנ"ס  3/2019המתנ"ס מעסיק את מרבית עובדיו באופן ישיר. נכון חודש 

 ₪.  8,913,983הסתכמו לסך של  ₪2018. סה"כ הוצאות השכר בשנת  743,746.80של 

ות ויחס השכר מהמחזור הולך ויורד. קיימת מגמת גידול בעלויות השכר, אך יחד עם זאת ישנו גידול בהיקף הפעיל

 והיחס מהמחזור: 2016-2018להלן פירוט הוצאות השכר שנים 

  
2018 

₪ 

אחוז 

 מהמחזור

2017 

₪ 

אחוז 

 מהמחזור

2016 

₪ 

אחוז  

 מהמחזור

 54 7,521,364 51 7,895,041 42 8,913,983 משכורות ונלוות

 

עובדי המתנ"ס מדווחים נוכחות במהלך החודש באמצעות מערכת י.ל.מ. פתרונות בע"מ, רובם על ידי רישום נוכחות 

טלפונית. עובדים במקומות בהם אין טלפון נייח מדווחים נוכחות באופן ידני. תלושי השכר מופקים על ידי מנהלת 

 החשבונות של המתנ"ס, באמצעות מערכת שכר "שקלולית". 

 

 בחירת מנכ"לית למתנ"ס 

 סיים המנכ"ל הקודם את תפקידו והרשת יצאה לתהליך בחירה של מנכ"ל חדש. 2018בסוף שנת 

. בישיבה היו נוכחיים, בין היתר, מנכ"ל  הרשת היוצא 10.12.18לצורך כך התכנס הדירקטוריון כוועדת בחירה בתאריך  

 ונציג משאבי אנוש בחברה למתנ"סים.

ה את שתי המועמדות הסופיות ובחרה את בגב' בתיה כהן לתפקיד מנכ"לית הרשת ברוב קולות. ועדת הבחירה ראיינ

 חברי הדירקטוריון אישרו את הבחירה. 

 לביקורת אין הערות על תהליך הבחירה.
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 הודעה לעובד על תנאי העבודה 

חוק )להלן: " 2002-תשס"ב חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, 1בסעיף 

ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד  30-"( נקבע, בין היתר, כי על מעסיק למסור לעובדו, לא יאוחר מהודעה לעובד

 4תיקון מס' אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'. ב

נקבע, בין היתר, כי לבית הדין לעבודה סמכות לפסוק כי מעסיק אשר לא מסר לעובד הודעה בדבר לחוק הודעה לעובד  

 ש"ח. 15,000תנאי העסקתו ישלם פיצויים לעובד, ללא הוכחת נזק, בשיעור של עד 

ים החדשים הודעה בכתב על תנאי עבודתם או לחילופין הסכם עבודה עם תנאי המתנ"ס לא הקפיד להעביר לעובד

 ההעסקה בכתב כנדרש בחוק.

 

 המלצה

 על המתנ"ס להקפיד לשמור על דיני העבודה, בין היתר מסירה הודעה לעובד על תנאי עבודתו.

 תגובת מנכ"לית הרשת 

 נושא זה., יש הקפדה מלאה על 2019ההמלצה מקובלת. מתחילת שנת 

 דיווחי נוכחות 

המתנ"ס חייב לקיים מערך בקרה שיבטיח כי עובדי המתנ"ס אכן מקבלים שכר רק בגין עבודתם. הכלים למעקב אחר 

ידי חשבת -ידי  הממונים על העובדים ובקרה נוספת על-עבודת העובדים כוללים דיווחי נוכחות, בקרות ואישור על

 דים, חייב בתיעוד שלם ומגובה בנהלים בייחוד כדי לקיים פיקוח ובקרה. השכר על התשלום. רישום של נוכחות עוב

 נקבע, בין היתר, כי: 1951 -)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  25בסעיף 

")א( מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה 

 ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.במנוחה השבועית, 

( לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן 1( )1)א 

 שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;

, ייחתם אלקטרוניים( באמצעים מכניים, דיגיטליים או 1( לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה )2)

, אלא אם כן קבע שר התעשיה הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לכך

המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים 

ר ועדת העבודה הרווחה במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישו

 )ההדגשה אינה במקור(והבריאות של הכנסת, דרך אחרת לביצוע הרישום". 

 ממצאים

מבדיקת הביקורת עולה כי כל העובדים מחתימים כרטיס נוכחות. העובדים נדרשים לחתום על דיווחי הנוכחות. לאחר 

כל מחלקה אותו מאשר בחתימתו מנהל אישור הדוחות על ידי העובד נוצר במערכת הנוכחות קובץ שעות מרוכז ל

 התחום והמנכ"לית.

 עולה כי דיווחי הנוכחות אושרו בחתימת  הגורמים המאשרים. 2019מסקירת דיווחי הנוכחות של 

 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/408_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/408_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/408_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/408_3_2.rtf
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לא קיים ממשק  לאחר אישור דיווחי הנוכחות חשבת השכר מקלידה את נתוני הנוכחות של העובדים לתוכנת השכר.

בין מערכת דיווחי הנוכחות למערכת השכר על היא נאלצת להזין את הנתונים באופן ידני. הקלדת נתונים באופן ידני 

 עובדים מידי חודש בתהליך שכר קריטי חושפת את המתנ"ס לטעויות אנוש ועומס עבודה מיותר.  160 -לכ

 המלצה

מערכת הנוכחות למערכת השכר באופן שהנתונים יועברו ממערכת מומלץ לבחון אפשרות להגדרת ממשק אוטומטי בין  

 הנוכחות למערכת השכר ללא התערבות ידנית.

 בקרות בהפקת תלושי השכר 

נודעת חשיבות רבה לבקרה נאותה על תשלומי השכר. בקרה מעין זו עליה להקיף את הבדיקות שעורכת חשבת השכר, 

 מופעלות במערכת.המזינה את הנתונים והן את הבקרות הנוספות ה

 ממצאים

עם סיום עיבוד השכר מפיקה חשבת השכר טיוטת תלושי שכר ומעבירה לבדיקה של מנכ"לית הרשת. חשבת  .א

השכר ומנכ"לית הרשת מקיימות פגישה חודשית לבדיקת תלושי השכר ומבצעות תיקונים היכן שנדרש.  בהתאם 

הנוכחות שלו והכנסות מחוגים מתוך מערכת  לטבלה מרכזת בה מופיעים נתוני השכר של כל עובד לצד דוח

 דיאלוג)בהתאם לתפקיד (. 

נמצא כי לא מופקים דוחות בקרה חריגים לבדיקת תלושי השכר, כגון: דוח תשלומי שכר חודש נוכחות לעומת  .ב

חודש קודם וחודש מקביל שנה שעברה, דוח עובדים שמקבלים שכר ללא נוכחות, דוח עובדים ללא הפרשה 

 ח שעות נוספות חריגות, וכד'.  לפנסיה, דו

במתנ"ס קיים ריכוז תפקידים וסמכויות אצל גורם אחד המאפשר ביצוע מעילות והונאות ללא שהדבר יתגלה.  .ג

יודגש כי בשל המבנה הארגוני במתנ"ס וכוח האדם המוגבל, חשבת השכר קולטת את העובדים במערכת השכר, 

את תלושי השכר של העובדים ומבצעת בדיקה של  קולטת את דיווחי הנוכחות למערכת השכר, עורכת

 התלושים. 

הביקורת מציינת כי מדובר על חשיפה פוטנציאלית בלבד ולא עלה חשש לניצול לרעה של ריכוז הסמכויות בידי 

חשבת השכר במסגרת עבודת הביקורת. עם זאת, לאור החשיפה המובנת, הביקורת מוצאת לנכון לציין את 

 הנושא. 

מאושרים בחתימתה  אינםכמו גם, תלושי השכר המפורטים הנבדקים על ידי חשבת השכר ומנהלת המתנ"ס  .ד

של המנהלת באופן פרטני, אלא נרשמות הערות לתיקון במקרים הדורשים תיקון בלבד. וחתימת המנכ"לית 

 נעשית רק על תלושים של הצוות המוביל.

 המלצות

לבדיקת תשלומי השכר, כגון: השוואה בין שכר נוכחי לשכר חודש קודם מומלץ להפיק דוחות בקרה חודשיים טרם   .א

ושכר של אותו חודש בשנה שעברה, עובדים שמקבלים שכר ללא נוכחות, עובדים שהייתה להם נוכחות ולא הונפק 

להם תלוש שכר, עובדים שלא הופרשו להם הפרשות פנסיוניות, עובדים ללא תשלומי נסיעות, עובדים ללא חשבון 

 נק, וכד'.ב

 מומלץ כי מנכ"לית הרשת תאשר את תלושי השכר בחתימתה על גבי טיוטת התלושים. .ב

 תגובת מנכ"לית הרשת 

 ההמלצות מקובלות. 
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: אני עוברת באופן מדגמי על תלושי השכר, אל מול דוחות הנוכחות וטבלת תנאי העסקה. עליהם אני חותמת הערה

ות הנוכחות של הצוות המוביל. אין ביכולתי לעבור בכל חודש על כל לצד הערותיי. בנוסף לכך אני חותמת על דוח

 התלושים ולחתום עליהם.

 החל מחודש פברואר נעזר בדוחות שגויים של תוכנת הרגל לאיתור חריגים בשכר ואטפל בהתאם.

 

 תשלום השכר לעובדים 

המתנ"ס נוהג לבצע את תשלומי המשכורות לעובדים באמצעות העברה בנקאית במס"ב. שיטת תשלום זו, כמו כל 

שיטת תשלום, מחייבת חתימה על ביצוע התשלום של מורשה החתימה בתאגיד. בשל העובדה ששיטת התשלום במס"ב 

 קי( וחתימה דיגיטלית.-ניהינה אלקטרונית, החתימה במס"ב מבוצעת באמצעות התקן אלקטרוני מתאים )מי

 ממצאים

קי אחד בלבד למרות שנדרשות שתי חתימות על פי מסמך מורשה החתימה -נמצא כי ברשות המתנ"ס נמצא מיני .א

 של המתנ"ס.

 קי נמצא ברשותה של חשבת השכר שאינה מורשית חתימה.-המיני .ב

ומזינה את הקוד האישי של מורשות החתימה. הנ"ל מהווה למעשה  חשבת השכר משדרת את קובץ המס"ב .ג

 עקיפה של מסמך זכויות החתימה וביצוע תשלום בחתימתו של גורם אחר שאינו מורשה חתימה.

קי הינו על שם מנהלת הכספים הקודמת של המתנ"ס שאינה עובדת במתנ"ס כשנה נכון למועד -המיני .ד

 הביקורת.

ובדה שהאמור הינו בניגוד למסמך מורשה החתימה של המתנ"ס, לאור המבנה הארגוני הביקורת מציינת, כי פרט לע

המצומצם של המתנ"ס וריכוז התפקידים שבידי חשבת השכר אשר חושף את המתנ"ס לאי סדרים, החשיפה אף 

 גדלה לאור העובדה שחשבת השכר הינה הגורם שמבצע את שידור המס"ב בפועל.

 המלצות

 יש לפעול על פי מסמך  זכויות החתימה בכל  ביצוע תשלום, כולל העברת משכורות לעובדים באמצעות מס"ב. .א

קי אישי שישמר ברשותה באופן מאובטח שאינו -יש לוודא כי לכל אחת ממורשות החתימה במתנ"ס יהיה מיני .ב

 נגיש לאחרים.

 ן אישי.יש להקפיד כי שידורי המס"ב יבוצעו על ידי מורשה החתימה באופ .ג

 

 תגובת מנכ"לית הרשת

 קי עבורי ועבור יו"רית הדירקטוריון במהלך פברואר ונפעל עפ"י הנדרש .-הנושא ייבחן ובהתאם נדאג להוצאת מיני

 

  



 2019דוח מבקר העירייה   - ניהול המרכזים הקהילתיים 
 ........................................................................... 

31 

 גמר חשבון למנהלת הכספים הקודמת 

בהסכמי השכר ככלל, עובדי המתנ"ס זכאים לתנאי שכר של עובדי הרשויות המקומיות. העובדים הוותיקים נכללים 

 שהיו נהוגים בעת תחילת עבודתם, תנאים שהעניקו לעובדים, לעיתים, הטבות מעבר למקובל היום.

 ממצאים

 פרשה מנהלת הכספים של הרשת מעבודתה. מבדיקת המקרה עלו הממצאים הבאים: 2018במהלך שנת 

שולם שכרה של  2017חודש מרץ ולא יכלה להגיע לעבודה. מחודש ינואר עד  2017העובדת חלתה בתחילת שנת  .א

 העובדת מהחזר דמי ביטוח לאומי בגין תאונת עבודה ולאחר מכן שולם לעובדת שכר מניצול ימי המחלה.

ימים.   510יתרת ימי המחלה שנצברו לזכותה עומדים על    2017בהתאם לתלוש השכר של העובדת, נכון לחודש מרץ   .ב

 העובדת את ימי המחלה וקיבלה שכר מלא. ניצלה 2018ועד חודש דצמבר  2017מחודש אפריל 

 כלומר במשך כשנתיים העובדת קיבלה שכר מלא מהמתנ"ס ולא הגיעה לעבודה.

 סיימה העובדת את עבודתה נערך לה גמר חשבון, כמפורט להלן: 2019בחודש ינואר  .ג

לא עבדה ₪. העובדת קיבלה שכר של חודש הודעה מראש למרות ש 14,999.50 –תשלום חלף הודעה מוקדמת  •

 ולא יכלה לעבודה במשך כשנתיים.

, יתרת ימי המחלה שעמדו לזכותה ₪31.12.18. במועד סיום העסקתה, בתאריך  10,647.50 –פדיון ימי מחלה  •

 ₪. 600 –משכר העובדת, דהיינו  1/25ימים. התעריף ליום עבודה הינו  129.50של מנהלת הכספים עמדו על 

, עובד 8.10.80להסכם הקיבוצי המיוחד מיום    11שנקבע מתוקף סעיף    3.11.80בהתאם להסכם הקיבוצי מיום  

זכאי לפיצוי עבור יתרת חופשת המחלה הצבורה הבלתי מנוצלת במקרים מסוימים הקבועים בהסכם 

 הקיבוצי, בין היתר בפרישה עקב מחלה.

שנצברו לזכותו במהלך    ממכסת ימי המחלה  65%  -על פי ההסכם הקיבוצי הפיצוי יינתן לעובד שניצל לא יותר מ

 תקופת עבודתו.

מחופשת המחלה  65%עד  36%ימי מחלה צבורים )למי שניצל  30ימים לכל  6עוד נקבע, כי הפיצוי יהיה בסך 

 מחופשת המחלה המגיעה לו. 35%ימים )למי שניצל עד  8המגיעה לו( או 

 

מחופשת   75%  -נהלת הכספים כניצלה מ  2018ועד חודש דצמבר    2017במהלך תקופה המחלה מחודש ינואר  

 65%המחלה המגיעה לה. כלומר, הרשת שילמה למנהלת הכספים פדיון ימי מחלה למרות שניצלה מעל 

 ימים.  17 -מחופשת המחלה המגיעה לה בגין כ

 

לביקורת נמסר כי התשלום בוצע לאחר מו"מ עם העובדת על תנאי פרישה והסתיים בפשרה, לאחר שהעובדת 

 סכומים גבוהים יותר ואף הסתייעה בייעוץ משפטי.דרשה 

 

, לאחר שהסתיימה 2017הביקורת מציינת, כי במידה והעובדת הייתה מסיימת את תפקידה בחודש אפריל 

 תקופת דמי הביטוח הלאומי בגין תאונת  עבודה, התשלום לעובדת בגין פדיון ימי מחלה היה כדלקמן:

 .510 – 31.3.17יתרת ימי המחלה ליום 

 ימים. 136סה"כ  –ימי חופשה צבורים  30ימים לכל  8תשלום של 

 ₪. 600 –מחיר ליום 

 ₪. 81,600 –סה"כ תשלום בגין פדיון ימי מחלה 

 317,898סה"כ    –חודשים    ₪21 מידי חודש במשך    15,138  -לעומת זאת שילמה הרשת לעובדת שכר מלא בסך כ

 ₪.  420,000 -כלומר עלות שכר של כ, 33% -₪, לא כולל עלויות סוציאליות בשיעור של כ
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₪ בגין אי סיום העסקתה של  338,400 -נראה לכאורה כי המתנ"ס שילם תשלומי יתר בסך של כ –כלומר 

 מנהלת הכספים.

הביקורת ביקשה לבחון את הסכם ההעסקה של מנהלת הכספים ומסמכים נוספים מתיק העובדת, אולי תיק  .ד

 הרשת. נמסר, כי תיק העובדת לא  נמצא ולא ברור היכן הוא.העובדת אינו מצוי ברשות 

 

 המלצות

במקרים בהם ישנה מחלוקת לעניין תנאי שכר ותנאי פרישה של עובדים, מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע  .א

 בתחום הרלוונטי בכדי לוודא כי לא ייגרמו לרשת הוצאות אינן מחויבות ותשלומי יתר.

ין בעלי התפקידים ברשת. כך  לדוגמה, חשבת השכר שמנהלת את תיקי מומלץ לקיים הפרדת תפקידים ב .ב

 העובדים לא תעביר ו/או תזמין תיקי עובדים מהארכיון. 

מומלץ לסרוק את כל תיקי העובדים לתיקיה מאובטחת ייעודית ברשת המחשבים של המתנ"ס. יש להגביל  .ג

 את הגישה לתיקייה זאת למנהלת המתנ"ס בלבד.

 

 מנכ"לית הרשתתגובת 

כניסתי לניהול הרשת הייתה לאחר סגירת ההתקשרות וסיום יחסי עובד מעסיק עם מנהלת הכספים שסיימה את 

 תפקידה. תיקה האישי לא נמצא. 

 מבינה שההתנהלות מולה מעוררת שאלות.

 .2020יטופל במהלך שנת –לגבי ההמלצות 
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 רכש והתקשרויות  .4

 כללי 

את תנאי ההתקשרויות   -1993ובתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג    1992המחוקק הסדיר בחוק חובת המכרזים התשנ"ב  

של תאגידים וגופים אשר נמנו בחוק. המרכז הקהילתי אשר מאוגד כעמותה פרטית אינה כפופה לחוק האמור ולתקנות 

חלות על העמותה )המתנ"ס(, כך שהמצב המשפטי שהותקנו על פיו. גם צו המועצות המקומיות ותקנות המכרזים אינן  

 היום הוא כי על גוף מעין זה אין לכאורה החובה בדין לקיים מכרזים. 

 2349/10בהקשר להתקשרויות הפטורות ממכרז בחוק, קבע ביה"מ העליון בפס"ד של בית המשפט העליון "בר"מ 

 שעשועים וספורט בע"מ נ' עיריית בני ברק", כלהלן:

של הפטור האמור בתקנות העיריות... הרי שהכלל הוא עדיין קיומו של מכרז פומבי, והפטור  "חרף קיומו

... הוא בגדר החריג. הטעם לכך נעוץ בעובדה שהתקשרות בפטור ממכרז חותרת תחת כל האינטרסים 

העומדים ביסוד המכרז הפומבי: הבטחת תנאים של שוויון בתחרות על הזכייה, תוך שמירה על שקיפות, 

התנהלות ראויה וטוהר המידות בהתקשרות, ולבסוף מתן אפשרות לרשות המינהלית להתקשר בעסקה 

 שתמצה את תועלתה הכלכלית". 

כאמור, המתנ"ס פועל כזרוע הביצועית של העירייה בתחומי תרבות הפנאי ביישוב תוך קבלת תקציבים מהמועצה ואין 

ע את התקשרויותיו עפ"י כללים מקובלים של שוויון, תום לב, הוא משוחרר מתחולת המשפט המנהלי וחובה עליו לבצ

 הגינות, סבירות וכו'. 

 בנוסף, כגוף ציבורי החב חובת אמון כלפי הציבור, נכון יהיה שיפעל אף הוא ברוח הנורמות שבחוק ובתקנות. 

באוגדן הנהלים מאת החברה למתנ"סים נקבע והתפרסם נוהל מקוצר לביצוע התקשרויות ורכישות. הנוהל עודכן 

ה מעין התנהלות מקובלת בנושא רכש . בהעדר הנחיות מחייבות אחרות, הנוהל מהוו19.09.15לאחרונה בתאריך 

 בעמותות המפעילות מתנ"סים.

 לנוהל נקבע, בין היתר, רמות סיווג לתהליך הרכש וההתקשרויות, כמפורט להלן: 4בסעיף 

 . רמה א'4.1.2"

  ₪ על סמך הצעה יחידה. 1,000א. רכישות בסכום עד  

 ני אפשר שיאושר₪ לאחר ברור טלפו  ₪4,999 ועד  1,001 –ב. רכישות בסכום מ  

 בסמכות מנהל המתנ"ס ובכפוף לנוהל מורשי חתימה ולאחר קבלת הצעת מחיר אחת

  לפחות, בכתב מהספק.

 ₪ אפשר שיאושר בסמכות מנהל מתנ"ס ובכפוף 9,999ועד  5,000ג.  רכישות מסכום 

 לנוהל מורשי חתימה יש לקבל שלוש הצעות מחיר בכתב ולתעד בתיק רכישות.

 . רמה ב'4.1.3

₪, תבוצענה לאחר קבלת הצעות מחיר   משלושה ספקים  141,599ועד לסכום של  10,000₪ –רכישות מ 

לפחות. בכל מקרה שמתקבלות הצעות מחיר יש לשמור אותן בתיק   שיועד לכך ובצמוד לניירת של אותה 

 עסקה. 

 

חראי על הרכש ₪, תפנה היחידה הדורשת במתנ"ס למנהל/א  10,000לשם ביצוע התקשרות  בסכום מעל  

 ". )ההדגשה במקור(7במתנ"ס בטופס דרישה לרכש המצ"ב כנספח  
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 ממצאים

 נמצא כי עובדי המתנ"ס פועלים על בסיס הנוהל של  החברה למתנ"סים בשינויים המחויבים. 

לא נערך טופס  כאשר מתעורר הצורך בביצוע רכש פונה יוזם הרכש למנהלנית ומעלה בפניה את הצורך בביצוע הרכש. 

 .ייעודי לפנייה לייזום רכש

ככלל, מנהלנית הרשת פונה לקבלת הצעות מחיר אך היא מסרה כי ייתכן ויוזם הרכש יפנה בעצמו לקבלת הצעות מחיר. 

 .ושאלא נקבעה הנחייה חד משמעית בנ

לאחר קבלת הצעות מחיר המנהלנית ויוזם הרכש בוחנים אותן ובוחרים את ההצעה הזולה. כל  הצעות המחיר נסרקות 

למערכת הרכש. בשלב זה מפיקה המנהלנית הזמנת רכש מהמערכת הממוחשבת, מנכ"לית הרשת מאשרת את הזמנת 

 הרכש ולאחר מכן היא נשלחת לספק.

קבל בחתימתו על  גבי החשבונית. החשבונית נסרקת למערכת הרכש יחד עם הצעות עם קבלת הטובין מאשר הגורם המ

 המחיר. 

 ₪ נבחנת ומאושרת על ידי ועדת הרכש של הרשת. 10,000כל רכישה מעל 

 

 המלצות

 מומלץ לשקול לערוך טופס ייזום רכש ייעודי שיוגש למנהלנית הרשת לפני ביצוע רכש. .א

 וברור לביצוע רכש במסגרתו יוגדר הגרם המזמין לפי סוג הרכש.מומלץ לקבוע תהליך אחיד  .ב

 

 ניהול רשימת ספקים 

בכדי לשפר ולייעל את נושא והרכש, נהוג לפנות למספר ספקים ונותני שירותים עימם למתנ"ס ניסיון טוב מהעבר, 

שרותו של המתנ"ס ולבנות מאגר ספקים מאושרים העומדים בקריטריונים מקדמיים. מתוך מאגר הספקים יהיה באפ

 לבצע תיחור פנימי בעת הצורך ולבחור את הספק הרצוי לכל הזמנה.

 ממצאים

מסקירת הביקורת עולה כי הרכש של המתנ"ס מתבצע על ידי כל מתחם בנפרד. בכל מתחם נקבע אחראי רכש אשר 

לא הרלוונטי.  פונה לספקים באופן עצמאי, מבקש הצעות מחיר, בודק את האופציות הקיימות ובוחר את הספק

 מתקיים רכש מרוכז לכלל המרכזים. 

נמצא כי מנהלנית המתנ"ס האחראית הרכש במתנ"ס ברקוביץ' גיבשה רשימת ספקים לכל סוג של רכש והיא פונה 

לספקים אלה בעת ביצוע הרכש בהתאם לתחום הרכש הרלוונטי. המנהלנית מסרה, כי במהלך עבודתה במתנ"ס היא 

ם, ריכזה בקובץ אקסל רשימה, גיבשה דעה על איכות השירות ובוחרת את הספקים מתוך ניהלה מעקב אחר הספקי

 הרשימה בהתאם לניסיון העבר.

עם זאת, הרשימה אינה נגישה לכלל המרכזים ובעלי התפקידים השונים המבצעים רכש ביתר המרכזים אינם 

 משתמשים בהכרח בספקים מאותה רשימה.

ם בהם מתנ"סים שונים ברשת יבצעו רכש זהה מספקים שונים או לחילופין יבצעו המנהלנית מסרה, כי ייתכנו מצבי

 רכש מאותו ספק בשתי פניות שונות ואף ייתכן בתנאים שונים.

 

כלומר: הרשת אינה מנצלת את היתרון לגודל שיש לה בביצוע רכש בהיקף משמעותי יותר ולא מתבצע רכש מרוכז 

 בין המרכזים השונים.

 

 

 

 המלצות
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מומלץ לפעול לעריכת רשימת ספקים אחידה, על בסיס הרשימה הקיימת של הספקים איתם  עובדים ביחידות  .א

 הרשת השונות, שתהיה זמינה לכל היחידות.

 מומלץ לאגם משאבים בביצוע רכש ביחידות השונות בכדי לנצל את היתרון לגודל של הרשת מול הספקים השונים. .ב

 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

גמה לפעול ברוב התחומים לאיגום משאבים בין המרכזים השונים לבחירת ספקים אחידים במרכזי הרשת כיום יש מ

 השונים, ככל שניתן.

 

 וועדת רכש 

מאחר שהמתנ"ס מבצעת רכישות מגורמים רבים בסכומים גבוהים רצוי שהחלטות רכש מעל סכום מסוים, ככל שאינן 

 בצעו באמצעות וועדת הרכש.מחייבות פרסום מכרז על פי תקנון העמותה, ית

₪ מועבר   10,000הרשת מונתה וועדת רכש בה חברים: מנכ"לית הרשת, יו"רית הדירקטוריון והמנהלנית. כל רכש מעל  

 לאישור בוועדת הרכש. 

ככלל, הגורם המקצועי שהזמין את הרכש מוזמן לישיבת ועדת הרכש בה נדון בחירת הספק הרלוונטי לו. במסגרת 

 המקצועי מציין את חוות דעתו על הצעות המחיר השונות אך אינו יכול להצביע על ההצעה הנבחרת. הישיבה הגורם

המנהלנית מסרה לביקורת, כי במקרה אחד פנה אליה מנהל הקונסרבטוריון והעביר לה שלוש הצעות מחיר לרכישת 

פק הזוכה. בהעדרו של מנהל ציוד. המנהלנית ריכזה את הצעות המחיר והעבירה לחברי ועדת הרכש להחליט על הס

הקונסרבטוריון מישיבת הועדה ובהעדר המלצתו בכתב בפני חבר הועדה הגיעה מנהלת מחלקת תרבות לישיבת ועדת 

כאשר הבחין בכך מנהל הרכש והועדה בחרה בהצעה הזולה ביותר, על אף שמנהל הקונסרבטוריון העדיף ספק אחר. 

 שינתה את החלטתה ובחרה בספק המועדף על מנהל הקונסרבטוריון.  הקונסרבטוריון הוא פנה לוועדת הרכש אשר

 

 המלצה

 יש לוודא כי המלצת אנשי המקצוע ו/או היחידות המזמינות יועברו לחברי הועדה בטרם התקבלה ההחלטה. .א

במידה והתקבלה החלטה על ספק זוכה אין לשנות את ההחלטה אלא במקרים חריגים ובנימוק מצדיק. ראוי  .ב

 בנוהל את המקרים בהם ניתן לשנות את החלטת הועדה ולפעול על פי המקרים שנקבעו מראש בלבד.לקבוע 

 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

בחודשים הראשונים לכניסתי לתפקיד טיפלתי בניסוח של נוהל הרכש ברשת, בכל שלביו. עדכנתי את הדירקטוריון 

 ואת הצוות המוביל ברשת על ההתנהלות מכאן והלאה וכך נעשה

בוועדת הרכש שותפה יו"רית הדירקטוריון כיו"ר הועדה, מנהלן/ית הרשת, מנכ"לית הרשת ומצטרף/ת המנהל שהעלה 

 את בקשת הרכש.

את הפרוטוקול כותבת מנהלת הלשכה. ככלל, החלטות ועדת הרכש מתקבלות ועל פיהן פועלים. במקרה חריג זה, 

רודה של הכלים, מנסיון קודם עם הספק,  הועברה לחברי התקבלה הערת מנהל תחום הקונסרבטוריון, על איכות י

 ועדת הרכש והשינוי אושר על ידם.
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 מערכת רכש 

רשת החברה למתנ"סים הטמיעה מערכת רכש ייעודית ברשת המחשבים של המתנ"סים, בכדי להקל על תהליך הרכש 

 ולנהל מעקב ממוחשב אחר כלל הזמנות המתנ"ס. 

התוכנה משמשת את המתנ"ס כמערכת הרכש המרכזית של הרשת. הזמנות הרכש מופקות ממערכת זו, הצעות המחיר 

 שמשות כבסיס לביצוע התשלום נסרקות למערכת כתנאי לביצועו.נסרקות למערכת והחשבונית המ

במסגרת הביקורת ערכנו בדיקה מדגמית ונוכחנו כי בעת אישור הרכש על ידי מנהלת המתנ"ס, יש ביכולתה לראות את 

הצעות המחיר במערכת טרם אישור הזמנת הרכש וכי החשבוניות שמגישים הספקים סרוקים במערכת ומשמשים 

 ישום החשבונאי במערכת הנהלת החשבונות.אסמכתא לר

 תקין.

 

 ניהול המצאי 

חשיבות המצאי היא בהיותו אמצעי פונקציונאלי לתפקוד שוטף של התאגיד ולביצוע משימותיו והשגת מטרותיו. 

ארגון כתאגיד דוגמת המתנ"ס הוא נרכש מכספי ציבור, וניהולו נמדד ומבוקר במונחים כמותיים ואיכותיים גם יחד. 

וניהול רשימותיו של המתנ"ס זהים לניהול פיננסי בנקאי: הוצאות, הכנסות, מאזנים, יתרות, חוסר, עודף, דוחות 

 וסכומים כמותיים וכספיים למיניהם.

בנוהלי כספים, מינהל ומשק של החברה למתנ"סים קובעים את אופן רישום הציוד וסימונו וכן עקרונות   -33ו    32נהלים  

 צוע ספירת המלאי.והוראות לבי

בין היתר נקבע כי יש לנהל את רישום הציוד בר קיימא בספר מלאי, כן יש לרשום ציוד מתכלה במחברת נפרדת שתיועד 

לכך. כל פריט בר קיימא יסומן כ'רכוש המתנ"ס'.  הסימון כולל את שמו המלא של המתנ"ס ויוטבע באופן שלא ניתן 

 להסירו.

להיערך ספירה כללית של כל הציוד שברשות המתנ"ס. ספירה כזו אמורה להיערך  לקראת סוף שנה תקציבית אמורה

גם בעת החלפת מנהלים. הספירה תיעשה על ידי ועדה בהרכב של שלושה אנשים: עובד בכיר של המתנ"ס, מנהל 

ביר רכז החשבונות או נציג משרדו וכן נציג רואה החשבון/מבקר של המתנ"ס. עם תום הספירה והחתימה על הדוח יע

הוועדה את תוצאות הספירה למנהל המתנ"ס. הדוח יוצג לפני ההנהלה על ידי המנהל. הדוח יכלול את ממצאי הספירה 

בציון הפרשי העודף והפרשי החוסר שנמצאו, הסיבות וההסברים להתהוות ההפרשים, הצעדים שננקטו בעקבות 

ם בעתיד. כמו כן, יכלול הדוח את רשימת הפריטים ממצאי הספירה ובמידת הצורך האמצעים הננקטים למניעת הפרשי

שניזוקו או יצאו מכלל שימוש. הנהלת המתנ"ס תדון בתוצאות הספירה ותציין בפרוטוקול הישיבה את הערותיה, 

 המלצותיה והחלטותיה בנדון. העתק מהדוח ישלח לאגף לכספים ומינהל בחברה למתנ"סים.

הפעילות השוטפת במשרדי המתנ"ס, ציוד לקיום החוגים והפעילויות,  למתנ"ס ציוד רב המשמש, בין היתר, לקיום

 ציוד בטיחות וכדומה.

 נמצא כי המתנ"ס אינו מנהל את המצאי שלו, דבר שעלול לגרום להפסדים כספיים משמעותיים:

המתנ"ס אינו מנהל את המצאי; ציוד בר קיימא אשר נרכש/מתקבל במתנ"ס לא נירשם  ואינו מסומן בסימן  .א

נו נמחק ולא מבוצע לגביו מעקב. בהעדר ניהול ומעקב שיטתי של המצאי המתנ"ס חשוף לאובדן ציוד שאי

 שיתבטא בהפסד כספי.

במתנ"ס לא נעשה שימוש בספר מצאי והרישום אינו ממוחשב. כמו כן, במקביל לאורך השנה כאשר נרכש ציוד  .ב

 חדש, הוא אינו נרשם בכרטיס פריט.
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המנהלנית טופס ספירת  מצאי לרכזי היחידות. כל אחד סופר את המצאי הנמצא ככלל, בסוף כל שנה מעבירה  .ג

 ברשותו. עם זאת, לא נמצאה רשימת מצאי מרוכזת במתנ"ס של כלל הציוד שברשת.

 המלצה

יש לנהל את המצאי באופן מרוכז על ידי גורם אחד ברשת. כל רכזי היחידות יעבירו אליו את רשימת המצאי שספרו 

 המצאי ירכז את הנתונים וינהל רישום מצאי מרוכז במערכת ממוחשבת או בספר מצאי ייעודי.ואחראי 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

 ההמלצה מקובלת ותיושם.

 

 מרכז הצעירים .5

 כללי 

מרכז צעירים משמש כתובת לשירותי ייעוץ והכוון לצעירים בעיר אשר מקיימים בו פעילות עשירה, פורייה ומגוונת 

תעסוקה, מנהיגות קהילתית, הכשרה מקצועית, השכלה, מעורבות חברתית ותרבותית. המרכז מבסס את בדגש על 

פעילותו למימוש הפוטנציאל של צעירי הגליל בכלל וצעירי נצרת עילית בפרט באמצעות שירות מקצועי ופעילות 

 .המעצימה את הקהילה ומעודדת עשייה למען העיר

 :2018רכז הצעירים כפי שעלו ממאזן הבוחן של המתנ"ס לשנת להלן נתוני הפעילות הכספית של מ

 הפרש זכות חובה סוג ההוצאה

 245,251.30 שכר
  

 194,039.33 פעילות
  

 24,996.50 ערבים/פעילות
  

 118,948.70 שוויון חברתי/שכר
  

 55,789.72 שוויון חברתי/פעילות
  

 109,302.90 עירייה/שכר
  

 131,952.83 עירייה/פעילות
  

 118,111.10 ביטחון/שכר
  

 32,883.60 חינוך מבוגרים/שכר
  

 30,239.66 חינוך מבוגרים/פעילות
  

 הכנסות מפרויקטים
 

116,571.03 
 

 עירייה קורס גישור
 

4,500.00 
 

 מרכז צעירים -עירייה 
 

857,688.97 
 

 82,755.64- 978,760.00 1,061,515.64 סה"כ
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 הכנסות מרכז הצעירים 

מרכז הצעירים מהווה זרוע ביצועית של העירייה בכל הקשור לפרויקטים בתחום עזרה וקידום הצעירים בעיר. עובדי 

מרכז הצעירים הם לרוב עובדי עירייה או לחילופין מועסקים על ידי גורמים אחרים ושכרם ממומן על ידי העירייה. 

לות במרכז. בהתאם לנתוני הנהלת החשובות המוצגים בנושא השכר, העירייה מעבירה תקציבים נוספים למימון הפעי

 .2018אלפי ₪ בשנת  862 -לעיל, הכנסות מרכז הצעירים מהעירייה הסתכמו בכ

 116,571הסתכמו ההכנסות העצמיות לסך של  2018נוסף להכנסות העירייה למרכז הצעירים הכנסות עצמיות. בשנת 

.₪ 

רים בשתי מערכת רכש נפרדות, האחת של המתנ"ס והאחת של ניהול הכספים מתבצע על ידי מנהלת מרכז הצעי

העירייה, ובשני חשבונות בנק נפרדים. מנהלת מרכז צעירים מסרה כי ההכנסות מתחלקות בין שני חשבונות הבנק 

בהתאם לשיוך הפעילות. הכנסות מפעילות המבוצעת באמצעות העירייה מועברות לחשבון בנק ייעודי להכנסות עירייה 

. בהתאם, הוצאות הכנסות מפעילות המבוצעת באמצעות המתנ"ס מופקדות לחשבון הבנק של המתנ"סואילו 

 לפעילות המבוצעת דרך המתנ"ס מנוהלות על פי נהלי המתנ"ס ובאמצעות מערכת הרכש של המתנ"ס.

רים מהכנסות מרכז הצעי 10% -₪ בשנה, המהוות למעלה מ 100,000כלומר, ההכנסות העצמיות בהיקף של מעל 

  ואינן מיועדות לפעילות ספציפיות, מופקדות בחשבון הבנק של המתנ"ס.

המעקב אחר הכספים מבוצע באמצעות מערכת הדיאלוג של המתנ"ס וכרטיס חו"ז של מרכז הצעירים בספרי הנהלת 

 החשבונות של המתנ"ס, על ידי עובדי המתנ"ס. 

ביצועית של העירייה ומקבל את תקציבי הפעילות מהעירייה, השליטה כלומר, על אף שמרכז הצעירים מהווה זרוע 

 .על כספי ההכנסות העצמיות של מרכז הצעירים נמצאת בידי המתנ"ס

 

 המלצה

אין לפצל ההכנסות של מרכז הצעירים למספר חשבונות בנק שונים ולמספר גורמים שונים. כל פעילות מרכז הצעירים 

 ל ההכנסות צריכות לעבור לעירייה.הינה פעילות של העירייה ולכן כ

 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

הובא לידיעתי כי ההכנסות על אירועים שבאחריות ישירה של מרכז הצעירים העוברות דרך הרשת לא הועברו לזיכוי 

 .2019תקציב מרכז הצעירים לאותה שנה. לבקשת הגזבר הועברה טבלה מסודרת עם כל החומר הנדרש לשנת 
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 הוצאות מהגורמים המממניםהחזר  

כאמור, מרכז הצעירים מקיים פעילויות במימון משרדי ממשלה שונים, כגון: משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי, 

וכד'. הגורמים הללו מעבירים את כספי המימון למרכז הצעירים לאחר קבלת דוחות ביצוע על ההוצאות,  בהתאם 

 לנהלים שנקבעו.

 ממצאים

צעירים ממלאת דוחות ביצוע על גבי הטפסים שנקבעו על ידי כל גורם מממן בהתאם  להוצאות בפועל. מנהלת מרכז ה

עליה לוודא כי לא חרגה ממכסת ההוצאות, כל ההוצאות המדווחות היו בתקופת הדיווח וכי ההסכמים עם הגורמים 

 המממנים בתוקף לתקופת הדיווח.

 מהגורמים המממנים, כמפורט להלן: נמצאו מקרים בהם מרכז הצעירים לא קיבל החזר

מרכז הצעירים, באמצעות העירייה, מתקשר עם משרדי ממשלה שונים בהסכמים למימון פרויקטים בהתאם  .א

להפעלת תכניות   2015לפעילויות הרלוונטיות לכל משרד. במסגרת קול קורא שפרסם המשרד לשוויון חברתי בשנת  

כל רשות זכאית להצטרף לתכנית בכפוף לחתימה על היתר, כי: " למעורבות חברתית במרכזי צעירים צוין, בין

שנים )להלן:  3 -". העירייה הצטרפה לפרויקט וחתמה על הסכם עם המשרד להסכם התקשרות עם המשרד

"(. בתום תקופת ההתקשות הראשונה המשיך הפרויקט ומרכז הצעירים, תקופת ההתקשרות הראשונה"

להאריך את  ההתקשרות עם  המשרד לשוויון חברתי. המשרד מילא את מסמכי ההסכם באמצעות העירייה, ביקש  

החדשים והעביר למשרד לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה אולם בשל תהליכים פנימיים במשרד ההסכם 

חודשים למרות שהפעיל   3חודשים. לאור זאת, המרכז לא קיבל את המימון מהמשרד לתקופה של    3  -נחתם לאחר כ

 ₪. 50,000 -את הפרויקט בהיקף של כ

המשרד לשוויון חברת מעניק השתתפות בעלות רכז של הפרויקט שהוא משתת במימונו )על פי קריטריונים שנקבעו  .ב

₪ עלות שכר הרכז בחודש. עלות שכר בפועל של הרכזת  ₪10,000 לרבעון, כלומר עד  30,000מראש( עד לגובה של 

ש על כן מרכז הצעירים תכנן את  התקציב במימון מלא של המשרד לשוויון חברתי. ₪ בחוד  9,700  -בפרויקט הינו כ

שולמה לרכזת הפרויקט תוספת שכר בגין דמי הבראה כפי שמתחייב בחוק, לכן עלות שכרת של  2019בחודש יוני 

 33,075הסתכמה לסך של  ₪2019 ועלות שכרה לרבעון השני של שנת  13,689הרכזת בחודש זה הסתכמה לסך של 

₪ לרבעון, המרכז יאלץ להשלים את הסכום שמעל לתקרה ממקורות   ₪30,000. לאור העובדה שהמשרד מממן עד  

 תקציביים עצמיים למרות שלא הוקצה לכך תקציב.

בשני המקרים המפורטים לעיל, על אף שמרכז הצעירים פעל על פי הכללים וההנחיות נגרמו הפסדי הכנסות בהיקף 

 של התנהלות שאינה מיטבית ביחס לדרישות הבירוקרטיות של המשרד.₪ ב 50,000 -של כ

 המלצה

יש לבחון היטב את הדרישות של הגורמים המממנים ולוודא כי המרכז מקיים את הדרישות באופן מלא ומדויק כפי 

 שנדרש. במקרים המתוארים לעיל מומלץ לפעול כמפורט להלן:

התקשרות מספר חודשים מראש בכדי לוודא כי התהליכים של  החתימה יש להעביר מסמכים של חידוש הסכם  .א

על ההסכם יסתיימו בזמן. לחילופין ניתן לבחון פנייה מראש למשרד בכדי לוודא את התהליכים הנדרשים לקבלת 

כספי המימון בתקופת חידוש ההסכם או לפעול לקיום פרויקטים שמסתיימים עם סיום הסכם ההתקשרות 

 ים לאחר החתימה על ההסכם החדש.וחידוש פרויקט

 יש לשלם את תשלומי ההבראה לרכזת הפרויקט בפריסה שנתית כך שהתשלום יתבצע מידי חודש באופן יחסי. .ב
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 הפעלת פעילויות גרעוניות 

מרכז הצעירים מקיים פעילויות שונות, בין היתר רוכשת קורסים ממפעילים חיצוניים על פי מטרות המרכז, וגובה 

תתפים. מנהלת מרכז הצעירים בוחנת את הקורסים הנדרשים, מחליטה על הקורס הרצוי, פונה תשלום מהמש

למציעים בבקשה לקבלת הצעות מחיר ובוחרת את המפעיל. ההצעות מועברות לוועדת הרכש של העירייה, כולל המלצה 

 לספק המומלץ, לאישור ההתקשרות.

ההכנסות מהמשתתפים מכסות את עלות הפעילות ולעיתים הן אינן מכסות מנהלת מרכז הצעירים  מסרה כי לעיתים  

את הפעילות. במקרים אלה מרכז הצעירים מממן את הפעילות ממקורותיו העצמיים. עוד מסרה מנהלת המרכז כי 

 נושא זה אינו מהווה שיקול בבחירת הפעילות.

הציבור במטרה לקדם ולסייע לתושבים, אולם  הביקורת מציינת, כי אמנם מרכז הצעירים מקיים פעילויות לרווחת

הוא פועל כגוף עירוני וממן את פעילויותיו מכספי ציבור, על כן ישנה חשיבות לבחינת התקציב ומקורות המימון של 

הפעילויות. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לבחינת מקורות המימון של כל פעילות ויש לשקול פתיחת פעילות גם מההיבט 

 משתתפים.של ההכנסות מ

 

 המלצה

מומלץ להעריך את היקף ההכנסות לכל פעילות ולבחון פתיחת קורסים ופעילויות לציבור גם מההיבט של גובה 

 ההכנסות ממשתתפים ביחס לעלות הפעלת הקורס. 

בכל מקרה שבו הוחלט להפעיל את הקורס גם במידה והצפי שההכנסות ממשתתפים לא יכסו את העלויות לנפעלת 

לציין זאת במפורש בנתונים המועברים לוועדת הרכש בעירייה, כך שהמידע יהיה ברשות חברי הועדה בעת   הקורס, יש

 שהם מקבלים החלטה על אישור ההתקשרות.

 

 הכנסות וקופה קטנה .6

 כללי 

חלק מההכנסות העצמיות של הרשת מקורן בתשלומים ממשתתפים. משתתפי הפעילויות במתנ"ס משלמים כספים 

שונות, בין היתר במזומן או בהמחאות. התשלומים מבוצעים מול עובדי הרשת בכל אתר, מועברים למטה בדרכים 

 הרשת ומופקדים לחשבון הבנק של המתנ"ס.

"(. כספי הקופה הקטנה נועדו לאפשר למתנ"ס קופה קטנהכמו כן, הרשת מקצה כספים לשימוש מיידי במזומן )להלן: "

פן מיידי באמצעות כספים במזומן. מעצם ביצוע רכישות ללא תהליך רכש מלא לבצע רכישות בסכומים קטנים באו

 והשימוש בכסף מזומן, קיים סיכון בלתי מבוטל בשימוש בכספי הקופה הקטנה והשמירה עליהם. 

באוגדן הנהלים של החברה למתנ"סים קובע את הכללים לשימוש בכספי הקופה הקטנה והשמירה  22נוהל מספר 

 י אלה. במסגרת הנוהל נקבע, בין היתר, כי:והבקרה על כספ

 קביעת דמי הקופה .5"

 ₪(. 1,000דמי הקופה הקטנה יותאמו לצורכי המתנ"ס ולמחזוריות הכספית המתבצעת בפועל ) 5.1

 המתנ"ס ינהל קופה קטנה אחת בלבד. 6.1

 עובד המתנ"ס.הפריטים הניתנים לרכישה... שאין יכולת לרכוש אותם מספקים קבועים עימם  7.1
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 ₪. 150הסכום המרבי המותר בהוצאה חד פעמית הינו עד  7.2

 אישור רכישה ותשלום .9

 יש לקבל אישור עקרוני של המנהל לפני כל רכישה באמצעות הקופה. 9.1

 בלבד... מקוריתכנגד כל תשלום תמצא קבלה / אסמכתא  9.2

 מנהל המתנ"ס יחתום על הקבלה / האסמכתא )החריגים(". 9.3

הביקורת בחנה את הבקרה על הכנסות המתנ"ס ואת השימוש בכספי הקופה הקטנה על פי הכללים של החברה 

למתנ"סים, אשר חייבו את המתנ"ס בתקופה הנבדקת. עם זאת, כל עוד לא נקבעו נהלים אחרים, הנהלים ששימשו את 

 הביקורת הינם נהלי החברה למתנ"סים.

 

 הכנסות ממשתתפים 

 רקע

מעניקה פעילויות לתושבי העיר בתשלום, בין היתר: חוגים, סרטים, מופעים, וכד'. ההכנסות ממשתתפים הרשת 

מבוצעות בכרטיס אשראי, המחאות לפקודת המתנ"ס או במזומן. כאשר התשלום מבוצע במזומן או בהמחאות 

וודא את שלמות ההכנסות מקבלים עובדי הרשת את התשלום באופן פיזי ונדרש לשמור עליהם בצורה נאותה בכדי ל

 ולמנוע גניבות והפסדים כספיים.

 ממצאים

מבדיקת הביקורת עולה כי בכל אחד ממתקני הרשת מקבלים תשלומים בהמחאות או במזומן. ההכנסות נרשמות 

במערכת "דיאלוג" )מערכת ממוחשבת לניהול פעילות הרשת(, בסוף כל יום מבצעת אחראית הקופה פעולת "סגירת 

ערכת ה"דיאלוג", מוודאת כי ההכנסות שנרשמו במשך היום מתאימות לרישום במערכת "דיאלוג" ומעבירה קופה" במ

 את הכספים של אותו יום לכספת. 

פעמיים בשבוע, בימים שני וחמישי, מעבירים המתקנים השונים את הכספים לאחראית הקופה במטה הרשת, כולל 

 ירה את הכספים להפקדה.טופס תכולת קופה ממערכת "דיאלוג", והיא מעב

 אחראית הקופה במטה עוברת עם כל אחת ממזכירות השלוחות על כספי ההפקדה אל מול הרישום במערכת "דיאלוג".

הביקורת מעירה, כי בהעדר בדיקה של הכספים בעת העברתם מגורם אחד לשני נחלשת הבקרה אחר התנועות הכספיות 

להתחקות אחר הכספים ולאתר את הטעות במקרה שיתגלה חוסר במתנ"ס ולא ניתן יהיה לבצע בדיקה נאותה, 

 התאמה.

נמצאה התאמה בין התקבולים שהיו בפועל בכספת לבין רישומי  16.7.19יצוין כי בבדיקה שערכה הביקורת בתאריך 

 מערכת ה"דיאלוג".

 המלצות הביקורת

 יש לבצע בדיקה בכל מעבר כספים בין גורם אחד למשנהו ברשת. .1

רך טופס הערבת כספים בין בעלי תפקידים, כך שבכל העברת כספים שני בעלי התפקידים, הן הגורם מומלץ כי יע .2

 המוסר והן הגורם המקבל, יאשרו בחתימתם את הכספים שהועברו.

 תגובת מנכ"לית הרשת

 ההמלצה מקובלת ותיושם.

 אולם הקולנוע 
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 והועבר לרשת בכדי שתפעיל אותו. במתנ"ס ברקוביץ' קיים אולם קולנוע. האולם הוקם על ידי העירייה 

 ממצאים

מבדיקת הביקורת עולה כי אולם הקולנוע פעיל ברמה נמוכה מאד. מכירת הכרטיסים מצומצמת והאולם אינו מניב 

 הכנסות ראויות לאולם קולנוע.

וימשוך קהל מרחבי הביקורת מציינת, כי בהעדר אולם קולנוע בכל העיר ניתן היה לצפות כי אולם הקולנוע יהיה פעיל 

 העיר, כאלה המעוניינים בבילוי באולם קולנוע קרוב, אולם בפועל הביקוש לצפייה בסרטים נמוך מאד.

לא נמצא כי הרשת עושה מאמצים לשווק את אולם הקולנוע ולהביא סרטים בעלי ביקוש גבוה. כמו כן, הביקורת 

ם הקולנוע בחופשת החנוכה אולם לא נמצא פרסום ערכה חיפוש ברשת האינטרנט בניסיון לחפש סרט המוקרן באול

 בנושא. 

הביקורת מעירה, כי בהעדר פרסום ושיווק בית הקולנוע באופן אפקטיבי ומזמין לא ניתן יהיה להניא את תושבי העיר 

 לרכוש כרטיסים לסרטים המוקרנים באולם הקולנוע של המתנ"ס. 

ור התושבים בעיר מקום בילוי קרוב ונגיש במקום לצאת מהעיר יצוין, כי מטרת הקמת בית הקולנוע היא להביא לציב

למקומות מרוחקים בשביל לראות סרט בקולנוע. בנוסף, הביקורת בדעה שהשקעה בפרסום ובסרטים מבוקשים תחזיר 

 את עצמה ואף עשויה להביא הכנסות גבוהות למתנ"ס.

 המלצה

, בין היתר באמצעות פרסום רחב לציבור באתר מומלץ להשקיע בקידום, פרסום ושיווק בית הקולנוע במתנ"ס

האינטרנט של המתנ"ס וכן בפרסומים באתרים המשווקים סרטים וכן הזמנת סרטים מבוקשים, במטרה להגדיל את 

 הביקוש למכירת כרטיסים והגעת תושבים לקולנוע.

 

 תגובת מנכ"לית 

מקצוע לנושא, נפתח דף פייסבוק ייעודי לקולנוע   ארגון בכל נושא הפעלת הקולנוע. גויס איש-לאחרונה נערך תהליך רה

המאפשר רכישת כרטיסים באופן דיגיטלי, הסרטים המוקרנים משלבים רבי מכר בשלוש שפות ולכל הגילים, והקולנוע 

 החל לפעול באופן משמעותי.

 

 נהלי קופה קטנה למתנ"ס 

תנ"ס. הנ"ל מהווה חולשה בבקרה אחר במתנ"ס לא נקבעו נהלי שימוש והנחיות בכתב בכספי הקופה הקטנה של המ

 ניהול כספי קופה קטנה. בין  היתר, לא הוגדרו בכתב סוגי הרכישות והסכום המרבי מכספי הקופה הקטנה.

של מנכ"לית הרשת.  באישור בעל פהאחראית הקופה הקטנה מסרה כי מנהלי תחומי מבצעים רכישות מקופה קטנה 

לאחר ביצוע הרכישה מגיע מנהל התחום עם הקבלה למנכ"לית הרשת שחותמת לו על גבי הקבלה לאישור ההחזר. הוא 

 מגיע עם הקבלה החתומה לאחראית הקופה הקטנה אשר מחזירה לו את הכספים במזומן מהקופה הקטנה.

₪ לרכישה בודדת. מסקירת כרטסת  50צע עד עוד מסרה אחראית הקופה הקטנה כי רכישות מקופה קטנה יש לב

₪  ₪100, לעיתים בסכומים של  50רכישות מקופה קטנה מעל  27נמצאו  2018הנהלת החשבונות של המתנ"ס לשנת 

 . להלן מספר דוגמאות:ומעלה
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 סכום  פרטים אסמכתא תאריך

 621.83 פייסבוק-ק.ק מרכז צעירים  708 17/10/18

 136.09 פייסבוק-צעירים ק.ק מרכז  164 14/08/18

 115.00 קונדטוריה סמי -ק. ק ספריה לא צוין 10/12/18

 100.00 רוזנלפד -ק.ק גרין לא צוין 04/01/18

 100.00 רוזנפלד -ק.ק ספריה 627 19/01/18

 100.00 רוזנפלד -ק.ק ספריה 16616 15/03/18

 100.00 דלק -ק.ק ספריה לא צוין 01/07/18

 100.00 איתי צעצועים-ק.ק. גרין 144198 02/10/18

 

 המלצה

 ₪, על פי הנחיות הנהלת הרשת. 50יש להפקיד על רכישות מקופה קטנה בסכומים של עד  .א

מומלץ להגדיר טופס בקשה לאישור רכישה מקופה קטנה, אשר יועבר לאישור מנכ"לית הרשת טרם ביצוע  .ב

 הרכישה.

 יגדיר את השימוש בכספי הקופה הקטנה.מומלץ לקבוע נוהל קופה קטנה בכתב אשר  .ג

 21.1.20תגובת מנכ"לית הרשת מיום 

לפני כשלושה חודשים טיפלתי בניסוח נוהל קופה קטנה, יחד עם מנהל הכספים של הרשת. כל המזכירות של השלוחות 

ל כל אחת הוזמנו להדרכה ע"י מנהל הכספים, נרכשו פנקסים מסודרים וכולן פועלות בהתאם לנוהל. אני עוברת ע

מהקופות הקטנות ומאשרת את המדווח בהם וחותמת ,לפני כל העברת הסכום במזומן למזכירה האחראית על הקופה 

 הקטנה.
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 פיצול רכישות מכספי הקופה הקטנה 

מסקירת טופס קופה קטנה לדוגמה במתנ"ס ברקוביץ נמצא כי בוצעו מספר רכישות של פריטים זהים באותו יום 

 ₪, דבר המעלה חשש כי פוצלה רכישה גדולה אחת למספר רכישות בסכומים נמוכים.  50 בסכום כולל מעל

 להלן דוגמה:

 

₪ בכדי לא לעבור את הסכום   50כרכישה אחת אשר נרשמה במספר שורות כשבכל שורה עד  המקרים המוצגים נראים  

 ₪. 50המרבי של רכישה מקופה קטנה העומד על 

 

 המלצות

סכום הרכישה המרבי מקופה קטנה נקבע לרכישה אחת, אין לפצל את הרכישה בכדי להתאים, באופן מלאכותי,  .א

 את סכום הרכישה לסכום המרבי שנקבע.

במידה והסכום אינו עונה על צרכי המתנ"ס יש לעדכן את הסכום המרבי בנוהל עבודה מסודר ולבצע רכישות על  .ב

 פי הסכום המרבי שנקבע.

 

 תגובת מנכ"לית הרשת 

 ההמלצה מקובלת  ותיושם.

 

 

רכישות  4
, שונות, לכאורה

של פיצה על ידי 
אותה עובדת 

 .באותו יום

רכישות  2
, שונות, לכאורה

של כיבוד על ידי 
 אותה עובדת

 .באותו יום
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דוח ביקורת 

 בנושא: 

 המועצה הדתית 
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 רקע .1

 

יוני -בהתאם לתוכנית העבודה ערכנו ביקורת במועצה הדתית נוף הגליל )להלן 'המועצה'( במהלך חודשים מרץ

 לסירוגין.  2019

פעולות הביקורת נערכו בהתאם לתוכניות ביקורת סדורות בנושאים השונים הנשענים על הוראות החוק 

 והנחיות חוזרי מנכ"ל ותקנות שירותי הדת היהודיים.

 ללה פגישות עם יו"ר המועצה, מנהח"ש. הביקורת כ

 במהלך הביקורת הועברה למועצה רשימה של מסמכים שנדרשו לביקורת.

טיבעה של ביקורת בהבלטת נושאים אשר יש בהם מקום לשיפורים ולתיקונים. הביקורת בחלקה נסמכת על 

 מדגם ולפיכך אין ודאות כי תחשוף כל ליקוי, אם אכן קיים.

 

 כללי .2

 

 המועצה הדתית נוף הגליל הוקמה ופועלת מכוח חוק שירותי הדת היהודים.

 

לחוק שירותי הדת היהודיים וגוף ביצועי הפועל  1המועצה הדתית הינה גוף ממלכתי שהוקם בהתאם לסעיף 

 והתקנות שהותקנו על פיו ולפי חוזרי מנכ"ל המשרד.  1971מכוח חוק שירותי הדת ]נוסח משולב[ תשל"א 

 

משרה מר מיכאל אילוז  90%-ה הדתית, נכון לתקופת הדוח, מכהן יו"ר ממונה בעל סמכות הכרעה בבמועצ

 משרה(. וממונה נוסף מר אביעד אנסבכר. 60%-)המכהן גם כממונה במועצה הדתית יבניאל ב

 

 בנוף הגליל מכהן רב ראשי בעיר. 

 

במסגרת זו אחראית המועצה על מתן שירותי דת המועצה פועלת בשטח תחום השיפוט של עיריית נוף הגליל 

 תושבים יהודיים. 38,000-לכ

 עובדים קבועים. 28מעסיקה המועצה כ  2017נכון לשנת 

 

 תקציב המועצה ממומן מהרשות המקומית, תקציב המשרד לשירותי דת ומהכנסות עצמיות.

 

ועל ידי המשרד לשרותי  2017/07/25תקציב המועצה הדתית לשנת הדוח אושר על ידי מליאת המועצה ביום 

ש"ח. חלקה   3,941,935-התקציב לשנת הדוח שאושר במליאת המועצה הדתית מסתכם ב 2017/07/27דת ביום  

מסך התקציב. חלקו של המשרד לשרותי   47%  -של הרשות המקומית מסכומי ההשתתפות המוסדיים מסתכם ב

 ב. מסך התקצי 53% -דת מסכומי ההשתתפות המוסדיים מסתכם ב

 

 .המועצה מספקת תשמישי קדושה ועורכת פעילות תורנית ואירועים ציבוריים בעיר

 

כחלק ממתן שירותי הדת, רשאית המועצה להתקשר בחוזים הכול בהתאם לתקציב המאושר. בעבור שירותי 

 הדת הניתנים לתושבים, גובה המועצה אגרות כקבוע בחוק.
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 מטרות הבדיקה .3

 

התנהלות התנהלותה התקינה של המועצה הכוללת מתן דגש ל: ניהול כספי,  מטרות הבדיקה היו לבחון את

 התקשרויות ותשלומים, תקני כוח אדם, שכר ונלוות. 

התפיסה מקצועית של הביקורת הפנימית, נשענת בין היתר, על ההבנה שהמועצה הדתית פועלת בסביבה 

והן מבחינת הרגולציה הקיימת ומתוך כך מורכבת הן מבחינת היקפי הפעילויות ושירותי הדת שהיא מעניקה 

מוגדר כאפשרות שאירוע/פעילות/פעולה, יפגעו ביכולת המעצה  -היא חשופה יותר לסיכונים רבים. )סיכון

 הדתית לעמוד ביעדיה ומטרותיה ויגרמו נזק(.

 

ודגשה נהלי הביקורת כוללים בדיקות מדגמיות בחלק מהנושאים הנבדקים. בין שאר מטרות הביקורת כפי שה

 לעיל, היא, מתן דגש לאיתור פרצות עיקריות. 

כמו כן, חשוב שנציין כי הביקורת עשויה להצביע על סיכונים שונים בפניהם חשופה המועצה וזאת באמצעות 

 בדיקת נאותות מערכת הבקרה במועצה, הלימותה, יעילותה ואופן יישומה.

ן, על יישום המלצות הביקורת והתאמן לצרכיה, המועצה הינה זו האחראית על מערך הבקרה הפנימית בארגו

 לפי הצורך.

 

 היקף ושיטת הביקורת .4

 

 פגישות ודיונים עם בעלי תפקידים רלוונטיים במועצה וביניהם ממונה ויו"ר המועצה.  -

 עיון ובחינת מסמכים כדלהלן:  -

 נתונים סטטיסטיים ומידע. (1)

 מסמכים סטטוטוריים. (2)

 תעריפונים לשירותי המועצה.  (3)

 דוחות ביקורת שנערכו על המועצה בשנים האחרונות. (4)

 הצהרות שונות. (5)

 .2017 -ו  2016דוח כספי מבוקר לשנים  (6)

 ודוח ביצוע תקציב לשנה זו. 2017תקציב  (7)

 2017-2018מאזן בוחן תנועות לשנים  (8)

 2017-2018כרטסת הנהלת חשבונות מלאה לשנים  (9)

 ים: בנקים, עורך דין ועוד. אישורים מגורמים חיצוני (10)

 נהלים. (11)

 דוח קופה הכולל תקבולים בגין אגרות. (12)

 תלושי שכר. (13)

 דוחות נוכחות למדגם עובדים. (14)

 

  



 2019מבקר העירייה דוח   -מועצה דתית   
 ........................................................ 

 

48 

 חקיקה ורגולציה .5

 

המועצה הדתית הינה גוף סטטוטורי הרשום כמלכ"ר. להלן עיקרי החקיקה והרגולציה שעל פיהם פועלת 

 המועצה הדתית:

 והתקנות שהותקנו על פיו. 1971-היהודיים נוסח משולב, התשל"אחוק שירותי הדת 

חוזרי המנכ"ל המתפרסמים מעת לעת ע"י המשרד לשירותי דת בנוגע להסדרת הפעילות השוטפת של המועצה 

 הדתית.

 .1985-חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 .1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 

 דירוג חומרת הליקויים: .6

 

 ליקוי חמור
גבוה: קיימת השפעה משמעותית / גבוהה על יעילות ו/או 

 אפקטיביות הפעילויות והתהליכים.

 ליקוי מהותי
בינוני: קיימת השפעה על יעילות ו/או אפקטיביות הפעילויות 

 והתהליכים. 

 ליקוי
נמוך: קיימת השפעה נמוכה על הפעילויות או על סביבת 

 הבקרה.
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 ריכוז ממצאים: .7

 

 נושא ודירוג מס"ד

 

 ממצאים

 

 תגובות המועצה המלצות

 

1 

 

 נהלי הארגון 

 ליקוי 

עובדי המועצה אינם מכירים את נהלי המועצה הדתית.  נהלים 

 משרתים את המטרה שלשמן הם נכתבו.למראית עין, אינם 

מומלץ לפרסם את הנהלים ולוודא הטמעתם 

 בקרב עובדי המועצה. 

 

מקבלים את ההמלצה והנהלים  

 יעודכנו 

 ניהול תקציב  2

 ליקוי 

נמצאו חריגות משמעותיות בסעיפים: תרבות תורנית   .1

 ומנהלה. 

הצעות התקציב של המועצה הדתית מוגשות למשרד  .2

 באיחור ניכר.לשירותי דת 

אין נוהגים במועצה לערוך אחת לתקופה, התאמות ועדכוני  .3

 תקציב כנובע מהביצועים האחרונים והמצטברים. 

סיימה המועצה בגירעון שוטף של   2017 -ו  2016נכון לשנים  .4

 בהתאמה. ₪76,322 -ו 16,754-כ

על המועצה להתנהל בהתאם לתקציבה  .1

ולעקוב באופן שוטף אחר ביצועו ולא  

לאפשר חריגות מהתקציב דבר הנוגד את  

 . 1985 -חוק יסודות התקציב תשמ"ה

יש להקפיד על אישור התקציב לשנת  .2

הפעילות הבאה עד סוף הרבעון האחרון של 

 השנה השוטפת. 

מאחר והמועצה מחזיקה בתזרים מזומנים  .3

חיובי, מומלץ כי תערוך אחת לתקופה, 

התאמות ועדכוני תקציב כנובע 

 ונים והמצטברים.מהביצועים האחר

בשל החלפת רואה חשבון ובשל  •

העובדה שמנהלת  החשבונות 

יצאה לחופשת לידה היה עיכוב 

 חד פעמי בהגשת  התקציב. 

כמו כן, בשל דרישותיו הרבות של 

המשרד לשירותי דת נדרשנו 

להשלמות נוספות שגרמו 

 לעיכובים נוספים. 

תקציב המועצה מגיע מהמשרד  •

ה. לשירותי דת לאחר כחצי שנ

כיוון שאנו לא יכולים לדעת מהו 

התקציב מראש אין באפשרותנו 

להוציא כספים על פי תקציב שנה 

קודמת בשל בלת"מים במהלך 

 השנה. 

בוצעו התאמות  2019בשנת  •

 לתקציב במהלך השנה. 
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 נושא ודירוג מס"ד

 

 ממצאים

 

 תגובות המועצה המלצות

מנגנון קבלת  . 3

 החלטות 

 ליקוי מהותי

מנהלת חשבונות חותמת בשם הממונה על המס"ב. הנ"ל נוגד  .1

הקובעת כי רק הממונים  5)ב(6את חוק שירותי הדת תקנה

 רשאים לחתום על פקודות תשלום שיחייבו את  המועצה. 

 

ממונה שני בעל סמכות חתימה, לא נוהג לפקוד את המועצה  .2

ואחת לתקופה נשלח איליו גיליון מס"ב לאישור ההוצאות 

ת, אלו נחתמות אוטומטית ללא בדיקה וקבלת הכספיו

 אסמכתאות.

יש למנות ממונה שני מאזור מועצה  .1

הדתית שיהיה זמין ונגיש לפגישות על  

 הצורך. 

בכל מקרה, על הממונה השני לפקוד את  .2

המועצה הדתית ולקחת חלק בפיקוח 

השוטף ובמעקב אחר טיב הפעולות  

 וההחלטות. 

 על הממונה לחתום על דרישות התשלום .3

 באופן אישי, בהתאם לחוק.

כל חתימת מס"ב מתבצעת לאחר  •

 בדיקה ואישור של היו"ר. 

מקבל את המלצת הביקורת.  •

ישנה חשיבות שהממונה השני 

יהיה בקרבת מקום וזמין 

 לפגישות על פי הצורך. 

התקשרויות  . 4

הדורשות פרסום 

 מכרז פומבי

 ליקוי חמור

ועדת המכרזים לא במקרים יחידים בהם נדרש ביצוע מכרז,   .1

התכנסה בהרכב הנדרש ו/או כשבתה כוועדת מכרזים. כך 

₪ ללא  140,000לדוגמה, המועצה רכשה רכב בסכום של 

 עריכת מכרז.

הביקורת מעירה כי המועצה לא פעלה בהתאם לתקנות  .2

()א( הקובעות כי גם אם ביקשה יחידה  1)א()3המכרזים ס' 

(, על המועצה 29) 3מזמינה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה  

להביא את הבקשה לאישור ועדת המכרזים ולכל הפחות 

עליה לקבל את  אישור בעל הסמכות המקצועית במשרד 

שחיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא 

 ספק יחיד.

המועצה הדתית אינה מקפידה על נוהל טכני ואינה מחתימה  .3

 חוזים. כלל את ראש הרשות המקומית על 

 

על המועצה לכנס את ועדת המכרזים  .1

 ₪.  50,000בהתקשרויות שמעל 

על המועצה לפעול בהתאם לחוק  .2

 המכרזים ותקנות המכרזים.

בכל מקרה שלמועצה ספק האם מדובר  .3

בספק יחיד על המועצה לפעול בהתאם 

()א( ולהביא 1)א()3לתקנות המכרזים ס' 

את הבקשה בפני ועדת המכרזים ולקבל  

טית מאת הסמכות המקצועית חו"ד משפ

 במשרד.

התקבלו שתי הצעות מחיר  •

והוחלט לבחור את ההצעה 

 הזולה. 

 

התקבל אישור ישיבת מועצה  •

 ₪.  140,000לרכישת רכב עד 

 

לאור הערת הביקורת המועצה  •

ציינה כי תשקול התקשרות עם 

 חב' ליסינג במכרז.
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 נושא ודירוג מס"ד

 

 ממצאים

 

 תגובות המועצה המלצות

התקשרויות  . 5

הדורשות קבלת 

 הצעות מחיר 

 מהותיליקוי 

 

במקרים שאין חובה לקיים מכרז, נמצא פעמים רבות כי 

התנהלות המועצה הייתה לא תקינה והביקורת התקשתה למצוא 

במקרים רבים מסמכים המעידים על קבלת החלטה מסודרת 

 בנוגע להתקשרויות ועל הזמנות מסודרות מספקים.

כי המושג "ספק יחיד" התפרש בפסיקה כספק  הביקורת העיריה

יחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות, לדעת הביקורת עקרון 

הזדמנות שווה  למציעים פוטנציאליים להתקשר עם המועצה 

 הדתית גובר במקרה הנ"ל.

יש להקפיד על התקשרויות עם ספקים  .1

ונותני שירותים בהתאם לנוהל רכש  משנת 

 של המשרד לשירותי דת. 2013

 

נייר רשמי של  . 6

 המועצה 

 ליקוי 

כלל המסמכים שהופקו על ידי המועצה כגון: נהלים וכיוצב' 

והוגשו לביקורת מצויים במסמך רשמי אולם אינם חתומים 

 בחותמת המועצה. 

על המועצה לרכוש חותמת ויש להשתמש בה 

 עבור חתימה על מסמכים רשמיים.

 מקבל את ההמלצה

מתן חסויות  . 7

 בפרסומי המועצה 

 ליקוי מהותי

 

תה לקופ"ח מכבי בלבד ולא הציעה לקופות מתחרות המועצה פנ

את מתן האפשרות לפרסם בחוברת שאותה היא מפיצה בכספי 

 ציבור, לציבור הרחב. 

לדעת הביקורת, פעולותיה של המועצה עלולים להעלות מצב של 

חשש סביר למשוא פנים ופגיעה ביסוד חשוב של עקרונות חובת 

 השוויון, כפי שנקבעו בחוק ובפסיקה.חוק המכרזים, עיקרון 

מומלץ כי המועצה תצא ב "קול קורא" לציבור 

בעלי העסקים להציע הצעות למתן חסויות 

בחוברת פרסום של המועצה המתפרסמת מעת 

 לעת. 

 

 מקבל את המלצת הביקורת.

 תמיכות . 8

 ליקוי חמור

המועצה הדתית לא הקימה ועדת תמיכות ולא פרסמה נוהל  .1

 תמיכות לציבור הרחב.

, 13/2/19-בניגוד  לדברי הממונה מפגישה שהתקיימה ב .2

המועצה מחלקת  תמיכות שלא בהתאם לנהלים והנחיות 

מוסד המבקש תמיכה כספית מאת המועצה,  -המשרד לפיו

יגיש לה בקשה בכתב, על גבי טופס שהונהג למטרה זו; על  

-וכמו המוסד לציין את מצבו המשפטי, מספר חשבונו בבנק

כן פרטים הדרושים כדי לשקול את הבקשה לגופה; על  

מומלץ לתקן ליקויים אלה, כדי להבטיח   .1

סידרי בקרה ומנהל תקינים לגבי היחסים 

הכספיים עם המוסדות הנתמכים  ולפעול 

בהתאם לנוהל מתן תמיכות במועצות 

 הדתיות.

מומלץ לצאת ב"קול קורא" לכל הגופים   .2

שאי התמיכה הנתמכים על די המועצה בנו

 ספציפיים שיקבעו לאותה שנה. 

בעיקרון הרכוש שהועבר לבתי הכנסת 

או לעמותות פרטיות אחרות הינו רכוש 

 של המועצה הדתית. 
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 נושא ודירוג מס"ד

 

 ממצאים

 

 תגובות המועצה המלצות

המוסד המבקש לצרף דו"ח כספי ומאזן על פעולותיו 

 הכספיות.

עוד עולה, כי בניגוד לנהלים חלק מרישומי ההוצאות עבור  .3

תמיכות מופיעים תחת סעיפים אחרים או תחת סעיף 

 6.4.3ס'  2"תרבות תורנית" זאת בניגוד לחוזר מנכ"ל עג/ 

המחייב הצגה נאותה ושקופה של ההוצאה תחת כרטסת 

 מתאימה, במקרה דנן, כרטסת "תמיכות".

ות שמעניקה המועצה לכן ייתכן שבפועל סכומי התמיכ

 הדתית אף גבוהה יותר מן האמור לעיל. 

ראש המועצה נדרש להבטיח לפעול ללא   .3

סטיות וחריגות מהוראות החוק ומהנחיות 

 המשרד.

 

 הפיקוח על הכשרות . 9

 ליקוי חמור

(, מפקח כשרות אינו 1המפורסם )התש"ע/בניגוד לנוהל כשרות 

מבצע כראוי את תפקידו, אינו עורך תכנית עבודה חודשית, אינו 

מעביר דיווח שבועי על המקומות בהם ערך פיקוח ובכללן שמות 

העסקים, מועדי הפיקוח, תפקוד המשגיח ופירוט הליקויים 

 והחריגות מהנוהל, ככל שישנן. 

למפקח יש להקפיד על נוהל עבודה מחייב  .1

כשרות בהתאם להוראת נוהל כשרות של 

 חוזר מנכ"ל. 

יש לקבל ולרכז את הדוחות מהמפקח,  .2

לבחון אותם, לוודא שהמפקח אכן ביצע 

פיקוח על כל העסקים עליהם הוא מופקד. 

לאתר ליקויים ובעיות הדורשות טיפול 

 והתייחסות ולפעול בהתאם.

יש לקיים ישיבת צוות אחת לפחות פעם   .3

מפקח לצורך ריענון הנהלים,  בחודש, עם ה

לעת ולמתן -לדיון בבעיות העולות מעת

 הנחיות. 

סיכומי ישיבות הצוות ייחתמו בידי ראש  .4

המועצה הדתית וישמרו בלשכת הרב 

 המקומי ובמחלקת הכשרות.
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 נושא ודירוג מס"ד

 

 ממצאים

 

 תגובות המועצה המלצות

 ממשל תאגידי . 10

 ליקוי מהותי

אי מינוי מבקר פנימי מהווה אי  למועצה לא מונה מבקר פנימי.

 בהוראות החוק.עמידה 

 

 

 יש למנות מבקר פנים ע"פ חוק הביקורת.

מומלץ למנות באמצעות מיקור חוץ )לא נדרש 

תקן( בהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת 

 . 2017משנת 

תקציב המועצה הדתית אינו מאפשר 

מינוי מבקר פנימי. במידה והמשרד 

לשירותי דת יאשר תקן למבקר ו/או 

למינוי מבקר יתקצב את הנושא נפעל 

 פנימי. 
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 מערכות מידע .8

 

 למועצה מספר מערכות מידע המותאמות לפעילויותיה השונות. 

 . 2017הנותנת מענה בנושא הנישואין והכשרות החל משנת  -מערכת "שירת הים" 

 נראה כי המערכות מותאמות במלואן לצרכי המועצה.

ידידותי למשתמש הכולל את כל המידע הדרוש למעוניינים בקבלת שירותים מהמועצה, למועצה אתר אינטרנטי  

 קישורים לאתרים רלוונטיים, טפסים, נהלים, תיעוד להליכים מרכזיים ועוד.

 

מהביקורת עולה כי למנהח"ש ולמזכירת המועצה האחראית על הקופה ניתנו הרשאות בלתי מוגבלות לביצוע 

 פעולות במערכת החשבשבת.

 

לדעת הביקורת, הרשאות בלתי מוגבלות מהוות הפרה של עקרון הפרדת תפקידים וחשיפה לביצוע פעולות 

 שאינן מורשות.

 

הביקורת ממליצה לבחון את הצורך בהרשאות הקיימות ולהתאימן בהתאם להגדרות התפקיד ע"פ עיקרון 

NEED TO KNOW. 

 

 

 מבנה ארגוני למועצה הדתית .9

 

 
 

 

רב העיר

הרב ישעיהו הרצל

ממונה על 
המועצה
מיכאל אילוז

מנהל מחלקת 
נישואין

הרב ישראל יאיר ביטון

מדריכת כלות

חנה גול' גב

מנהל מחלקת 
כשרות
הרב ישראל יאיר ביטון

מפקח כשרות

יצחק סבג

משגיח כשרות

משה פרץ

משגיח כשרות

אריה פרנס

משגיח כשרות

אלימלך מאיר

משגיח כשרות

שמואל שרמן

מנהל מחלקת 
מקוואות

יוסי נידם

בלנית

רחל ממן

בלנית

אלינה בורשטיין

בלנית

יפה כהן

מזכירה

שרי פסטן

עירובין,רכש 

יוסי נידם

מנהלת 
חשבונות

ברדוגן הודיה

קייס

פקאדו אימהרה
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 נהלים 10

 הנורמה

 המועצה הדתית היא הממונה על מתן שירותי הדת בעיר, במסגרת חוק שירותי הדת היהודיים.

במרוצת השנים, נקבעו בחוזרי המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת שורה ארוכה של נהלים והסדרים הנוגעים 

שמטרתן להסדיר את   ב  וכיו"למועצות הדתיות, כגון: ניהול מועצה, נהלי כשרות, נישואין, מקוואות, אגרות, רכש  

 נהלי המועצה הדתית, הטיפול והעבודה בכל הנוגע לשירותי הדת שהיא מעניקה לתושב.

לחוק  15נהלים אלו מחייבים את המועצה הדתית מכוח סמכויות העזר של המשרד לשירותי דת ומכוח ס' 

 ובהתאם לכללי המשפט המינהלי. 1981-הפרשנויות התשמ"א

 

 ממצאים

 כי למועצה תיק נהלים.מהביקורת עולה 

שנים ויותר ולא עודכנו  10מסקירת הנהלים עולה כי הנהלים אינם מעודכנים ועכשוויים )חלקם נכתבו למעלה מ

מאז( ועובדי המועצה אינם מכירים אותם. לדעת הביקורת, נהלים 'למראית עין', אינם משרתים את המטרה 

 שלשמה הם נכתבו.

 

 השלכות

עשוי לפגוע בתהליכי העבודה הפנימים שמחויבים בהתאם לחוזרי מנכ"ל. העדר הכרת הנהלים אי עדכון נהלים, 

 עלול להוביל לאובדן ידע רב הצבור בארגון.

 

 המלצות

 מומלץ לעדכן את הנהלים, לפרסמם, ולוודא הטמעתם בקרב עובדי המועצה.

 

 ניהול כספי שוטף וניהול תקציב -התנהלות 11

 ניהול תקציב 11.1

שירותי הדת היהודיים, הממשלה והרשות המקומית מחויבות לשאת בהוצאות התקציב של המועצה על פי חוק  

מתקציב   50%ז'( לחוק. בהתאם לחוק, תקציב המועצה הדתית אמור להיות ממומן    11  –א'    11הדתית )סעיפים  

 מתקציב הרשות המקומית. 50%-הממשלה ו

שהיא מעניקה, וזאת בהתאם לתעריף האגרות שנקבע המועצה הדתית רשאית לגבות אגרות תמורת השירותים  

 בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ קובע כי  המועצה לא תוציא כל הוצאה שהיא אלא אם כן   10סעיף  

 ט לחוק הנ"ל.11נכללה בתקציב שאושר לפי סעיף 

 להלן נתונים בנוגע לחלוקת הנטל ע"פ התקציב:
    

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 
2017 

 
2016 

 

 
 ש " ח

 
  1,363,708 50%   1,346,127 המדינה 

 
 הרשות המקומית 

 
1,345,997  50% 1,374,000 

 

 2,737,708  2,692,124 סה"כ                                                                     
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 : 2017בדצמבר  31דו"ח תקציב מול ביצוע לשנה שהסתיימה ביום  11.2

  

תקציב 

   2016לשנת 

ביצוע בפועל 

 2016לשנת 
 

תקציב 

   2017לשנת 

ביצוע בפועל 

 2017לשנת 

אחוז   

ביצוע 

לשנת 

2017 
 

   %    ש"ח   הכנסות

 נישואין
 

63,000    43,480    53,000    40,782    77%   

 מקוואות
 

40,000    42,535    50,000    42,575    85%   

 כשרות
 

558,000    597,013    635,000    627,677    99%   

 עצמיות אחר
 

13,000    2,299    70,000    70,000    100%   

 סה"כ הכנסות עצמיות
 

674,000    685,327    808,000    781,034    97%   

 הכנסות משרתים בקודש
 

138,192    126,983    145,808    131,486    90%   

 המשרד לשירותי דת
 

1,363,708    1,363,708    1,346,127    1,346,127    100%   

המקומיתהרשות     1,363,708    1,374,000    1,346,127    1,345,997    100%   

 סה"כ הכנסות מוסדיות
 

2,865,608    2,864,691    2,838,062    2,823,610    99%   

הכנסות חד פעמיות ובגין 

 שנים קודמות
 

109,027     -      295,873    367,681    124% 

  

 סה"כ הכנסות
 

3,648,635    3,550,018    3,941,935    3,972,325    101%   

  
                    

                       הוצאות

                       הוצאות שכר

   95%    509,753    535,000    506,543    541,000   שכר רבני עיר

 שכר יושב ראש
 

209,000    201,462    240,000    227,907    95%   

 שכר מחלקת נישואין
 

202,000    198,237    190,000    201,971    106%   

 שכר מחלקת מקוואות
 

317,000    289,048    347,000    324,723    94%   

 שכר מחלקת כשרות
 

370,000    385,155    397,000    452,394    114%   

 שכר מינהל
 

400,000    413,391    400,000     448,950   113%   

   100%    135,557    135,808    129,123    138,192   שכר משרתים בקודש

   0%   (23,558)       -     112,787      -    שכר אחר

   100%    892,556    889,127    821,225    840,443   פנסיה

 סה"כ שכר
 

                    

  
 

3,017,635    3,056,971    3,133,935    3,170,254    101%   

 הוצאות לפעילויות
 

                    

 נישואין
 

8,000     -      10,000     -      0%   

קבורה )ללא הוצאות 

 פיתוח(
 

 -    5,320     -     -    0% 

  

 מקוואות
 

80,000    52,576    110,000    97,707    89%   
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 :2017לוח ההוצאות לפעילויות לשנת להלן פי

 

 

 
 

 ממצאים 

 

 31% -₪ הוצאות לפעולות תרבות תורנית המהווה כ 372,000-מהטבלה עולה כי המועצה הוציאה סך של כ .א

מול הביצוע לשנה זו, נמצאו חריגות  2017. מבחינת תקציב 2017מסך כל הוצאות המועצה לפעילויות בשנת 

 כדלהלן:משמעותיות בסעיפים, 

 48%  -תרבות תורנית  

 43% -מינהלה  

מהביקורת עולה, כי הצעות התקציב של המועצה הדתית מוגשות למשרד לשירותי דת באיחור ניכר, כך  .ב

 לדוגמא:

 .9/6/16ואושרה ע"י המשרד לשירותי דת בתאריך  31/5/16הוגשה בתאריך  2016הצעת תקציב לשנת  -

 .27/7/17ואושרה ע"י המשרד לשירותי דת בתאריך  25/7/17בתאריך הוגשה  2017הצעת תקציב לשנת  -

מקוואות
18%

עירובין
6%

תרבות תורנית
31%

מינהלה
30%

פעולות אחרות
15%

2017הוצאות לפעילויות 

מקוואות עירובין תרבות תורנית מינהלה פעולות אחרות

 עירובין
 

15,000    19,607    100,000    27,896    28%   

 תרבות תורנית
 

180,000    92,036    250,000    372,076    148%   

 כשרות
 

10,000     -      15,000     -      0%   

 מינהלה
 

245,000    214,830    200,000    287,613    144%   

   71%    85,218    120,000    121,176    90,000   פעולות אחרות

 סה"כ הוצאות לפעילויות
 

628,000    505,545    805,000    870,510    108%   

  
 

                    

   103%    4,040,764    3,938,935    3,562,516    3,645,635   סה"כ הוצאות

 הכנסות )הוצאות( מימון
 

(3,000)   (4,256)   (3,000)   (7,883)   263%   

   0%   (76,322)      -    (16,754)      -    עודף )גירעון(
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 .6/11/18ואושרה ע"י המשרד לשירותי דת בתאריך  31/10/18הוגשה בתאריך  2018הצעת תקציב לשנת  -

לדעת הביקורת, הדיון בעיתוי זה מרוקן מתוכן את מהות ייעוד התקציב. ניתן גם להסיק כי המועצה הדתית 

 מרבית התקופה בחוסר בהירות לגבי סך התקציב שיאושר לה בסופו של דבר.פעלה בשנים אלו ב

 קיים תיעוד לביצוע בקרה של הביצוע מול התקציב באופן שוטף. .ג

הליקוי בנושא התקציב מתבטא בכך, שאין נוהגים במועצה לערוך אחת לתקופה, התאמות ועדכוני תקציב  .ד

ור מתבקשות בהכרח לצורכי הערכה ותיקונים כנובע מהביצועים האחרונים והמצטברים. התאמות כאמ

 בסדרי העדיפות כנובע מסטיות בביצוע. אי ביצוע התאמות מחטיא למעשה את המטרות לשמן נועד התקציב.

 בהתאמה. ₪76,322 -ו 16,754-סיימה המועצה בגירעון שוטף של  כ 2017 -ו 2016נכון לשנים  .ה

        

 השלכות

 

המועצה הדתית פעלה בשנים אלו במרבית התקופה בחוסר בהירות לגבי סך התקציב שיאושר לה בסופו של 

, לפיו המועצה הדתית המוגדרת בחוק "גוף מתוקצב"  1985 -דבר, בניגוד לחוק יסודות התקציב התשמ"ה

 שנה.רשאית להוציא בשנת כספים פלונית את הסכום הנקוב כהוצאה בחוק התקציב השנתי לאותה 

 

 המלצות

 

על המועצה להתנהל בהתאם לתקציבה. ולעקוב באופן שוטף אחר ביצועו ולא לאפשר חריגות מהתקציב  -

 .1985 -דבר הנוגד את חוק יסודות התקציב תשמ"ה

 יש להקפיד על אישור התקציב לשנת הפעילות הבאה עד סוף הרבעון האחרון של השנה השוטפת. -

נים חיובי, מומלץ כי תערוך אחת לתקופה, התאמות ועדכוני מאחר והמועצה מחזיקה בתזרים מזומ -

 תקציב כנובע מהביצועים האחרונים והמצטברים.
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 דוחות כספיים והמצב הפיננסי במועצה 12

 

מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, 

 משתמשים בקבלת החלטות כלכליות.אשר יהא שימושי למגוון רחב של 
  

 בדצמבר 31ליום 
 

 2017 
 

2016 
 

 ש " ח 

 נכסים שוטפים: 
    

 מזומנים ושווי מזומנים
 

2,751,165  
 

3,464,279  

 הקצבות ומענקים לקבל
 

73,232  
 

40,204  

  356,864    20,352   חייבים עבור אגרות ושירותים

 חייבים ויתרות חובה
 

84,635  
 

35,465  

 סה"כ נכסים שוטפים
 

2,929,384    3,896,812  
     

 נכסים לא שוטפים:
    

 67,740*     67,740   פיקדון לזמן ארוך

 רכוש קבוע, נטו
 

843,588            479,332  
  

      

 סה"כ נכסים
 

       3,840,712           4,443,884  
     

 התחייבויות שוטפות:
    

  284,437    258,246   עובדים עבור שכר

 מוסדות עבור שכר
 

147,111  
 

138,914  

 ספקים ונותני שירותים
 

78,849  
 

28,565  

 זכאים ויתרות זכות
 

28,831  
 

595,511  

 סך התחייבויות שוטפות
 

513,038    1,047,427  
  

      

 ארוך:התחייבויות לזמן 
    

 מעביד, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 

 120,850   113,310   * 

 סך התחייבויות לזמן ארוך
 

 120,850   113,310  
     

 נכסים נטו:
    

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
    

 לשימוש לפעילויות
 

2,363,237    2,803,816  

 ששימשו לרכוש קבוע
 

843,588    479,332  
  

      

 כללי
 

-   - 
     
     3,840,712      4,443,884 

         * סווג מחדש
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 מאוזן, יתרת הנכסים שווה ליתרת ההתחייבויות. 2017הדוח הכספי של המועצה לשנת 

 

 

 ניתוח המצב הכספי של המועצה 12.1

 

 יחסי נזילות

 

 להלן הצגת יחסי נזילות: יחס שוטף והון חוזר מהדוחות הכספיים:     

 

 סעיף

 

2017 2016 

 רכוש שוטף נטו

 

2,929,384 3,896,812 

 התחייבויות שוטפות

 

513,038 1,047,427 

 הון חוזר

 

2,416,346 2,849,385 

 יחס שוטף

 

5.7 3.7 

 

 התייחסות הביקורת

 

  

 : דברי הסבר

 

מההתחייבויות  5.7הנכסים השוטפים גדולים פי  2017לעיל עולה כי למועצה יחס שוטף גבוה, )בשנת  מהטבלה  

השוטפות( פירוש הדבר שהנכסים השוטפים אותם ניתן לממש כדי לפרוע את ההתחייבויות השוטפות, גדולים 

 יותר מההתחייבויות והסיכויים להיחלץ ממשבר בטווח הקצר טובים מאוד.

 

 ות בנקניהול חשבונ 13

 

 .1001967מ.ח  5המועצה הדתית מנהלת את פעילותה בחשבון בנק המנוהל בבנק דיסקונט סניף 

 מורשי החתימה מטעם המועצה הדתית הינם:  6/2/19ע"פ אישור המשרד לשירותי דת מיום 

 .28/11/16מר מיכאל אילוז  המכהן כממונה בעל סמכות הכרעה שמונה כבר מיום  -

 .6/2/19אנסבכר המכהן כממונה שאינו בעל סמכות הכרעה שמונה מיום מר אביעד  -
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 הוראות קבע שאינן פעילות בסטאטוס פתוח, כדלהלן: 6מסקירת חשבון הבנק נמצאו 

 

 מועד אחרון שחויב בבנק שם המוטב

 10/1/18 איתורן

 10/7/17 012סמייל 

 9/5/17 חב' חשמל

 21/4/17 חב' חשמל

 19/4/17 חב' חשמל

 18/4/17 חב' חשמל

 

 השלכות

הביקורת מעירה כי הוראות קבע פתוחות מהוות חשיפה לסיכון של הוצאה בידי לא מורשים וללא ידיעת 

 המועצה.

 

 בעקבות הערת הביקורת, הודיעה המועצה כי פנתה לבנק להסרת הוראות קבע לא פעילות.

 

 מכהנים ממוניםמנגנון קבלת החלטות במועצה דתית שבה   14

 

 הנורמה

 

 , קובע, כהאי לישנא: 1971 -( לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א 2)ב 6סעיף 

" 

לא חודש הרכב המועצה עד המועד הקבוע בסעיף קטן )א(, ימנה השר צוות בן שני חברים, מתאימים, שימלאו 

את התפקידים שאותם מוסמכת המועצה למלא לפי חוק זה )בסעיף זה הממונים(; לממונים יהיו כל הסמכויות 

 יעניק השר את סמכות ההכרעה. -והחובות של המועצה; לאחד מהם 

 

  -לחוק קובע כי הממונים ורק הם( 5)ב6סעיף 

 

 (  רשאים לחתום בשם המועצה על המחאות או פקודות תשלום שיחייבו את  המועצה;1)           

 (    רשאים לחתום על עסקאות שיחייבו את המועצה.2)

 

 כי:  12/11, מחודש 1לעניין קבלת החלטות על ידי הממונים קובע חוזר מנכ"ל עב/

 

 בעל סמכות ההכרעה, בין שההכרעה נדרשה בהרכב חסר ובין שהיו הדעות שקולות.  -החלטתו של 

 עוד נקבע כי שני הממונים יחד באים בנעלי הרכב המועצה הדתית והם אחראים כאחד על ניהול ענייני המועצה.

... 

 משמעות הדברים הינה כי במהלך הדברים הרגיל על הממונים לפעול בתיאום ומתוך הסכמה. "
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 ממצאים

 

 ממונים כאשר אחד בעל סמכות הכרעה.  2מהביקורת עולה כי למועצה  .א

 

לביקורת נמסר כי מנהלת חשבונות חותמת בשם הממונה על המס"ב. הביקורת מעירה בחומרה כי הנ"ל נוגד  .ב

הקובעת כי רק הממונים רשאים לחתום על פקודות תשלום שיחייבו  5)ב(6חוק שירותי הדת תקנהבאופן את 

 את  המועצה.

 

נבחר מר אביעד אנסבכר במקומה של גב' אתי רובין לממונה שני שאינו בעל סמכות הכרעה.   6/2/19בתאריך  .ג

 יצוין כי מר אביעד מכהן כממונה מועצה דתית בני עייש. 

גידי של המועצה הדתית, בפועל מתבצע ניהול המועצה על ידי אדם אחד בלבד יושב ראש יוצא שבמבנה התא .ד

הממונה. החבר הנוסף, אשר אינו מקבל  שכר, ממונה שני בעל סמכות חתימה, לא נוהג לפקוד את  -הוועדה 

 המועצה ואחת לתקופה נשלחות איליו גיליון מס"ב לאישור ההוצאות הכספיות, אלו נחתמות אוטומטית

 בהסתמך על המידע שמעבירה לו המועצה וללא קבלת אסמכתאות על הוצאות אלו.

 

לדעת הביקורת, דרך פעולה זו, פוגעת בפיקוח ההדדי השוטף ובמעקב אחר טיב הפעולות וההחלטות האמור  .ה

 להתקיים בין הממונים בהעדר הרכב למועצה.

 

 השלכות

 

בו כדי לפגוע בפיקוח ההדדי השוטף ובמעקב אחר   העדר סינרגיה ו/או המרחק הגאוגרפי בין הממונים יש -

 טיב הפעולות וההחלטות.

 חתימות על מס"ב שלא באמצעות הממונה מהוות עבירה על החוק. -

 

 המלצות

 

על הממונה בעל סמכות הכרעה לפעול בתיאום ושיתוף פעולה יחד עם הממונה השני ולתת לכך ביטוי  -

 נאות בישיבת הממונים, ברוח הוראות החוק. 

על הממונה השני לפקוד את המועצה הדתית ולקחת חלק בפיקוח השוטף ובמעקב אחר טיב הפעולות  -

 וההחלטות.  

 ופן אישי, בהתאם לחוק.על הממונה לחתום על דרישות התשלום בא -
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 התקשרויות עם רו"ח, הנה"ח  15

 

  הנורמה

 ( נקבע כי:2011)דצמבר  1בחוזר מנכ"ל עב/

" ... ההליך לבחירת רואה החשבון יבוצע באופן שקוף, שוויוני והוגן, בדרך של פנייה תחרותית ולאחר קבלת 

 הצעות הבאות בחשבון". 3

 

 תקופת המינוי:
 ."3שנים 4המבקר ימונה לתקופה כהונה אחת וכי אורך הכהונה יהיה " ... רו"ח 

 
 עוד נקבע...

"... על רו"ח המגיש הצעה לשמש רואה חשבון מבקר למועצה הדתית למלא שאלון בהתאם לנוסח המצורף 
 לחוזר זה".

 
ת להגיש על המועצה הדתי - -1971ב לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א 7בהתאם לסעיף 

לשר לשירותי דת דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים ודו"חות כספיים חצי שנתיים סקורים )להלן : "הדו"חות 
 הכספיים"(.

 
 נקבע כי: 2בחוזר מנכ"ל עג/

"ראש המועצה והגזבר חייבים, במועד ובצורה שהורה השר, להגיש לו דו"ח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון 
 צאותיה של המועצה".מוסמך, על הכנסותיה והו

 

 לתקנות שירותי הדת )ניהול מועצות( קבע כהאי לישנא: 29ס' 

 "המועצה חייבת לנהל חשבונות נכונים של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידיה או בשמה".

 

 ממצאים 

 

, בחרה 4/4/19שנים. עוד עולה כי בתאריך  4-מהביקורת עולה כי המועצה הדתית ממנה רו"ח מבקר אחת ל

 הצעות מחיר, כדלקמן: 3המועצה ברו"ח תומר גלברג, שהצעתו הייתה הזולה מבין 

 

 סך ההצעה שם רו"ח

 ₪ + מע"מ 13,800 תומר גלברג ושות'

 ₪ + מע"מ 26,500 עמית ברנשטיין

 ₪ + מע"מ 15,000 את קרמר דויטש

 

המועצה הדתית מקבלת שירותי מיקור חוץ ממשרד הנהלת חשבונות אפרתי בע"מ. משרד זה אף נותן למועצה 

 הדתית שירותי לשכת שירות שכר.

 

 אין הערות.

 
 .9/2016 מחודש 1/עו ל" מנכ חוזר 3
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 קופת המועצה 16

 

 הנורמה

 לישנא:, נקבע כהאי 26, ס' 1970-בתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, תש"ל

 )א(  כל הכספים המתקבלים על ידי המועצה או בשמה, מהווים קופת המועצה.

 )ב(  קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית להוציא כדין.

חבר המועצה שהמועצה מינתה  -)ג(   ראש המועצה והגזבר אחראים לביטחונה של קופת המועצה, ובאין גזבר 

 לכך.

ביד  -פקודת תשלום לחובת קופת המועצה ייחתמו ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובאין גזבר )ד(  כל המחאה או 

 חבר המועצה שהמועצה מינתה לכך.

 

 ממצאים

 

מהביקורת עולה כי ניהול קופה מתנהל באמצעות תוכנת חשבשבת וריכוז תנועות הקופה להנהלת חשבונות. 

 דות מוזנות לתוכנה.הכספים בקופה נשמרים בכספת עד הפקדתם בבנק. הפק

 בבדיקת פנקסי שיקים, לא נמצאו חתימות בלנקו.

 גביית האגרות מתבצעת רק באמצעות הקופה הראשית באמצעות אחראית קופה בלבד.

 

 .אין הערות

 

 

 התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים 17

 

 הנורמה

החקיקה הנוגעת למועצות הדתיות בתחום ההתקשרויות והרכש זהה כמעט לחלוטין לחקיקה החלה על גופים 

 ציבוריים אחרים. 

 , קובע כך:  -1992לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2סעיף 

"המדינה, כל תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה לא יתקשרו 

ביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על־פי מכרז פומבי הנותן בחוזה ל

 לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".

 , קובעת כדלקמן: 1993 -)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  10תקנה 

ירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי "החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה, יהיו מנומקות וי

חברי הועדה הנוכחים בישיבה; רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מנין חוקי בישיבות הועדה ובלבד שנכחו בישיבות 

 )(א) עד)ג(." 1(א)(  8המנויים בתקנה 

 :20/7/17הרכב ועדת המכרזים במועצה ללא הרכב, בהתאם לחו"ד היועמ"ש מיום 

היא בת שלושה חברים  הממונה בעל  -במועצה דתית המנוהלת באמצעות ממונים"... ועדת המכרזים הפועלת 

סמכות הכרעה, הממונה הנוסף והיועץ המשפטי למועצה, כאשר בראש הועדה עומדת הממונה על המועצה הדתית 

 בעל סמכות ההכרעה."

 ש"ח . 50,000לפי התקנות יש פטור ממכרז בכמה מקרים, העיקרי שבהם הוא התקשרות שאינה עולה על 
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תקנות חובת המכרזים קובעות כי התקשרות לביצוע עסקה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, אינה 

 מחייבת מכרז.

 של חוק שירותי הדת היהודיים:  12כמו כן, במועצות דתיות קיים נוהל ייחודי המופיע בסעיף 

 המועצה"."חוזים של מועצה ייחתמו בידי ראש הרשות המקומית וראש 

 

 ממצאים

 

 סוג

 ההתקשרות

סכום  שנה

 ההתקשרות

התקשרות 

במכרז 

 פומבי

התייחסות 

 המועצה

 הערות הביקורת

חברת הסעות 

 מעין תורס

2018 78,000 
 

לא ידענו 

שנגיע  

לסכום הנ"ל 

 2019בשנת 

 בוצע מכרז.

הביקורת מעירה כי על 

המועצה היה לבצע תכנון 

התקשרויותיה תקציבי של 

העתידיות ולפעול בהתאם 

לחוק חובת המכרזים 

ותקנותיו ונוהל המשרד 

 שהתפרסם בנושא.

גראנד אולם 

 אירועים

2018 62,000 
 

מדובר 

בהתקשרות 

עם אולם 

יחיד הכשר 

 בעיר.

הביקורת מעירה כי תקנות 

()א( 1)א()3המכרזים ס' 

קובעות כי גם אם ביקשה 

יחידה מזמינה להתקשר עם 

(, או 29)3ספק יחיד לפי תקנה  

עם ספק חוץ לרכישת טובי 

חוץ או שירותי חוץ, לפי 

(, תביא היחידה 31)3תקנה 

המזמינה את הבקשה 

לאישור ועדת המכרזים ולכל 

הפחות עליה לקבל את  

אישור בעל הסמכות 

המקצועית במשרד, חיווה 

את דעתו בכתב לעניין 

ההתקשרות כי המתקשר 

 הוא ספק יחיד .

 144,000 2018 ישת רכברכ
 

המועצה 

הייתה 

מעוניינת 

בדגם זה 

בלבד ולכן 

הביקורת מעירה כי 

התקשרות זו אינה מקיימת 

נסיבות מיוחדות ונדירות 

המצדיקות עשייתה ללא 

מכרז. המועצה יכלה לבחור 

 בכל דגם אחר דומה.
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 סוג

 ההתקשרות

סכום  שנה

 ההתקשרות

התקשרות 

במכרז 

 פומבי

התייחסות 

 המועצה

 הערות הביקורת

לא שייך 

 מכרז

בנוסף, תקנות המכרזים ס' 

()א( קובעות כי ביקשה 1)א()3

ה מזמינה להתקשר עם יחיד

(, או 29)3ספק יחיד לפי תקנה  

עם ספק חוץ לרכישת טובי 

חוץ או שירותי חוץ, לפי 

(, תביא היחידה 31)3תקנה 

המזמינה את הבקשה 

לאישור ועדת המכרזים ולכל 

הפחות עליה לקבל את  

אישור בעל הסמכות 

המקצועית במשרד, חיווה 

את דעתו בכתב לעניין 

 ההתקשרות כי המתקשר

 הוא ספק יחיד .

 

מהביקורת עולה כי גם במקרים יחידים בהם נדרש ביצוע מכרז, לא התכנסה ועדת המכרזים בהרכב הנדרש  .א

 ו/או כשבתה כוועדת מכרזים., כך לדוגמא:

מהביקורת עולה, כי המועצה הדתית אינה מקפידה על נוהל טכני ואינה מחתימה כלל את ראש הרשות  .ב

 המקומית על חוזים.

 

 המלצת הביקורת

 

 50,000יש לפעול בהתאם לחוק המכרזים והנחיות נוהל רכש שפורסם בחוזר מנכ"ל, לפיו כל התקשרות מעל  -

 ₪ יקוים הליך התקשרות באמצעות מכרז פומבי.

 יש להחתים את ראש הרשות המקומית על חוזים. -

 

 מדרג קבלת הצעות מחיר

מספקים על פי נוהל הזמנת רכש ושירותים כפי שפורסם ע"י המשרד להלן תמצית המדרג לקבלת הצעות מחיר 

 לשירותי דת ואומץ ע"י המועצה .

 

 נוהל ש"ח -היקף ב

 פנייה בע"פ לספק אחד ₪ 3000עד 

 ספקים  2-פנייה בכתב ל ₪  10000-3,001

 ספקים 3-פנייה בכתב ל ₪ 50,000-10,001

 מכרז פומבי ₪ ומעלה 50,001
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 ממצאים ע"פ המדגםריכוז 

 

שם 

 הספק

מהות 

 השירות

סכום 

 התשלום

 בש"ח

מס' 

הצעות 

 שהתקבלו

 הערות הביקורת

ישי 

 לפידות

הופעה 

לשמחת 

 תורה

50,000 
 

הביקורת מעירה כי המושג "ספק יחיד" 

התפרש בפסיקה כספק יחיד שמסוגל 

לבצע את נושא ההתקשרות, לדעת 

למציעים הביקורת עקרון הזדמנות שווה  

פוטנציאליים להתקשר עם המועצה 

 הדתית גובר במקרה הנ"ל.

מיכאל 

 דרעי

עבודות 

 איטום

44,500 
 

 אין הערות

 14,500 אומן שמולביץ
 

הביקורת מעירה כי המושג "ספק יחיד" 

התפרש בפסיקה כספק יחיד שמסוגל 

לבצע את נושא ההתקשרות, לדעת 

למציעים הביקורת עקרון הזדמנות שווה  

פוטנציאליים להתקשר עם המועצה 

 הדתית גובר במקרה הנ"ל.

מייק 

 קורצי

הופעה 

 במימונה

30,000 
 

הביקורת מעירה כי המושג "ספק יחיד" 

התפרש בפסיקה כספק יחיד שמסוגל 

לבצע את נושא ההתקשרות, לדעת 

הביקורת עקרון הזדמנות שווה  למציעים 

פוטנציאליים להתקשר עם המועצה 

 ת גובר במקרה הנ"ל.הדתי

רועי 

 וטורי

עיצוב 

 אולם

10,000 
 

 אין הערות

גינון  ס.ג  גינון

 מקוואות

 אין הערות  18,720

עומר 

 ביטון

אירועים 

 ומוזיקה

12,840 
 

הביקורת מעירה כי המושג "ספק יחיד" 

התפרש בפסיקה כספק יחיד שמסוגל 

לבצע את נושא ההתקשרות, לדעת 

הזדמנות שווה  למציעים הביקורת עקרון 

פוטנציאליים להתקשר עם המועצה 

 הדתית גובר במקרה הנ"ל.
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 ממצא 

במקרים שאין חובה לקיים מכרז, נמצא פעמים רבות כי התנהלות המועצה הייתה לא תקינה והביקורת התקשתה 

למצוא במקרים רבים מסמכים המעידים על קבלת החלטה מסודרת בנוגע להתקשרויות ועל הזמנות מסודרות 

 מספקים. 

 

 נייר רשמי של המועצה 18

 

 הנורמה

הדת היהודיים )ניהול מועצות( כל מסמך המופק על ידי המועצה, יהא על נייר לתקנות שירותי  27בהתאם לסעיף 

 רשמי של המועצה וייחתם בחותמת המועצה.

 

 ממצאים

מבדיקת הביקורת עולה כי כלל המסמכים שהופקו על ידי המועצה כגון: נהלים וכיוצב' והוגשו לביקורת מצויים 

 המועצה.במסמך רשמי אולם אינם חתומים בחותמת 

 

 השלכות

 אי עמידה בתקנות.

 

 המלצות

 על המועצה לרכוש חותמת ויש להשתמש בה עבור חתימה על מסמכים רשמיים.

 

 מתן חסויות בחוברת פרסומית של המועצה הדתית 19

 

 הנורמה

המועצה הדתית נוהגת לפרסם מעת לעת חוברות פרסום לציבור שמטרתן הנגשת פעילויות המועצה הדתית 

בתחום: הכשרות, הנישואין וכיוצב', בתוך כך המועצה הדתית פונה לגופים פרטיים ומציעה להם לקבל מקום 

 בחוברת של המועצה הדתית המופצת לציבור לצורך פרסום העסק בתשלום.

 צאה כי נושא זה הוסדר בחוזרי מנכ"ל.הביקורת לא מ

עם זאת, הנורמה המחייבת יכולה להיגזר מכללי מעקרונות חובת המכרזים הקובעת כי יש חובה לפעול בהתאם 

לכללי המינהל התקין, שמירה על טוהר המידות ומניעת ניגוד עניינים, הגנה על תדמית המועצה הדתית ושמירה 

 פוף להוראות כל דין.על עקרון השוויון והשקיפות, ובכ

 

 ממצאים

המועצה לא קבעה נהלים בתחום, לא ביקשה חו"ד משפטית כיצד לפעול/להסדיר את פעילותה בנושא ולא ברור 

מה היו הקריטריונים שהנחו אותה בקשר לפנייתה למפרסמים מסחריים. כך לדוגמא: המועצה פנתה לקופ"ח 

לית את מתן האפשרות לפרסם בחוברת שאותה היא מפיצה מכבי בלבד ולא הציעה גם לקופ"ח מאוחדת ו/או כל

 בכספי ציבור, לציבור הרחב.

לדעת הביקורת, פעולותיה של המועצה עלולים להעלות מצב של חשש סביר למשוא פנים ופגיעה ביסוד חשוב של 

 עקרונות חובת חוק המכרזים, עיקרון השוויון, כפי שנקבעו בחוק ובפסיקה.
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 השלכות

 ון השוויון תוך העדפה פסולה של מי מהמפרסמים.הפרה של עיקר

 

 המלצות

מומלץ כי המועצה תצא ב "קול קורא" לציבור בעלי העסקים להציע הצעות למתן חסויות בחוברת פרסום של 

 המועצה המתפרסמת מעת לעת.

 

 

 תרבות תורנית 20

 

 
 

 הערות

 

 לה תוכנית סדורה שנתית לפעילות זו.המועצה מוציאה תקציב תרבות תורני משמעותי )ראה טבלה( ללא שיש 

מהביקורת עולה כי כתנאי המועצה להשתתפות בפעילות תרבות תורנית בשיתוף עם עמותות ו/או גופים נוספים 

הפועלים למען הציבור, מבקשת המועצה להעביר אילה תשלום חלקי של עלות הפעילות הנדרשת והמועצה משלימה 

לצורך בקרה של המועצה שהפעילות בו היא משתתפת מתבצעת בפועל ומנוהלת   את התשלום הנוסף לספק.  הנ"ל נועד

 מול הספק ע"י המועצה הדתית.

לדעת הביקורת, גבייה כספים לקופת המועצה דתית, בעייתית ומצריכה בחינה משפטית של היועמ"ש ו/או של הלשכה 

 המשפטית במשרד לשירותי דת.

 

ההוצאות עבור תמיכות מופיעים תחת סעיף "תרבות תורנית" זאת בניגוד  עוד עולה כי בניגוד לנהלים חלק מרישומי

המחייב הצגה נאותה ושקופה של ההוצאה תחת כרטסת מתאימה, במקרה דנן, כרטסת  6.4.3ס'  2לחוזר מנכ"ל עג/

 "תמיכות". 
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 המלצות

 

לתקציבים הקיימים, בדרך זו לנהל את תחום התרבות התורנית בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ולהתאימה  .1

 ניתן יהיה לקיים פעילות תרבותית בתחום התורני באופן היעיל והמקצועי ביותר.

יש להפריד בין הוצאות תחת סעיף תקציב תרבות תורנית  )פעולות שהמועצה מבצעת בעצמה עבור הציבור  .2

 בהתאם לנוהל תמיכות(. הרחב(, לבין סעיף תמיכות )כספים שהמועצה מעבירה לעמותות עבור פעילותיהן

 

 

 תמיכות 21

 

 רקע

מלבד השירותים הישירים שמספקת המועצה הדתית בתחומים השונים, המועצה מקצה תקציבים לפעילויות של 

הווי דת ואירועים וכן לתמיכה במוסדות דת ובנזקקים. במסגרת הפעילויות של הווי דת ואירועים המועצה 

הסברה דתית, חלוקת חוברות, טקסי הכנסת ספר תורה, הילולות, עצרות מתקצבת שיעורי תורה, פעילות 

התעוררות ותשובה, שבתות ייחודיות, ערבי שירה וחזנות ועוד. במסגרת תקציבי התמיכה המועצה מעבירה 

תמיכות ישירות לגופים תורניים כדוגמת בתי כנסת ומוסדות תורה, או תמיכות עקיפות באמצעות מימון תשמישי 

חלק ניכר מהן כחלק ממבצעי קמחא דפסחא  –היא אף מעניקה תמיכות לנזקקים ולעמותות חסד  קדושה.

 הנערכים לקראת חג הפסח.

 

 הנורמה

בחוק ובתקנות אין התייחסות לתמיכות שמעניקות המועצות הדתיות, והן מוסדרות באמצעות חוזרי מנכ"ל. 

" שפורסם על ידי המשרד לענייני דתות באוגוסט 4ותהנוהל העיקרי בנושא הוא "נוהל מתן תמיכות במועצות הדתי

ועל הנחיות היועץ  1983ומבוסס על "נוהל מתן תמיכות על ידי משרדי הממשלה" שאישרה הממשלה ביוני  1988

. הנוהל פורסם מחדש בשינויים קלים בחוזר מנכ"ל של המשרד לענייני דתות  1987המשפטי לממשלה מדצמבר 

 .19985מיוני 

 מתן תמיכות של המשרד לשירותי דת קובע כי:הנוהל ל

יש לתת עדיפות לגופים על פי השיקולים האלה: היקף הפעילות, נחיצות, דחיפות, קבלת תמיכות קודמות וזמן  

 ההמתנה לקבלת התמיכה. 

מבחנים הנוהל קובע גם כי לצורך כך תוקם ועדת תמיכות של המועצה הדתית ש"תפעל על פי נוהל זה ועל פי 

 .6ענייניים ושוויוניים שתקבע לעצמה" ותנמק את מתן התמיכה בעת ההחלטה

 נקבע העיקרון של הצגה נאותה של רישום הוצאה:  6.4.3נקבע ס'  2בהתאם לחוזר מנכ"ל עג/

 " יש לוודא שכל הוצאה נרשמת תחת הכרטסת המתאימה".

 , נקבע כהאי לישנא:א )א(29ס' 1970בהתאם לתקנות שירותי הדת )ניהול מועצות( 

"השר רשאי לזקוף כל הוצאה בלתי חוקית, או חלק ממנה, לחובתו של כל אדם שהוציא אותה או שהרשה 

 להוציאה, ויודיע על כך בכתב לחייב".

 

 

 
 . 7-11' עמ,  88/5 חוזר, המשרד 4
 . 8-12' עמ, 2 /נח חוזר, המשרד 5
 .8' עמ, 2 /נח חוזר, המשרד 6
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 ממצאים

 

 לציבור הרחב.המועצה הדתית לא הקימה ועדת תמיכות ולא פרסמה נוהל תמיכות  .1

בדיקה שהתייחסה למוסדות שקיבלו תמיכה מהמועצה העלתה, כי הם לא נדרשו להגיש את בקשותיהם  .2

בכתב, על גבי הטופס מותאם לצורך זה. להלן מס' דוגמאות לתמיכות שהעניקה המועצה שלא ע"פ נוהל 

 תמיכות: 

 ₪.  44,460ת בעלז ע"ס המועצה תמכה באמצעות תשלום לחב' לביא עבור ייצור ארון קודש לקהיל -

הגברה, תאורה והקרנה עבור חנוכת ביהכ"נ עבור קהילת -המועצה תמכה באמצעות תשלום לחב' קול שר -

 ₪.  41,535בעלז ע"ס 

המועצה תמכה באמצעות תשלום לחב' דיזאיין עבור עבודות נגרות לטובת ספריה לבית כנסת ספרדי  -

 ₪. 40,450וציוד בהר יונה ע"ס 

מועצה פעלה שלא בהתאם לנוהל תמיכות מחייב, הביקורת מעירה כי תחומים אלה, לכאורה, לא זו בלבד שה .3

 אינם בגדר שירותי דת שהמועצה הדתית רשאית להעניק להם תמיכות.

עוד עולה, כי בניגוד לנהלים חלק מרישומי ההוצאות עבור תמיכות מופיעים תחת סעיפים אחרים או תחת  .4

המחייב הצגה נאותה ושקופה של ההוצאה  6.4.3ס'  2סעיף "תרבות תורנית" זאת בניגוד לחוזר מנכ"ל עג/

ות שמעניקה תחת כרטסת מתאימה, במקרה דנן, כרטסת "תמיכות". לכן ייתכן שבפועל סכומי התמיכ

 המועצה הדתית אף גבוהה יותר מן האמור לעיל.

לסיכום, למרות הנהלים הברורים בתחום, המועצה הדתית מחלקת תמיכות שלא על פי קריטריונים תקניים,  .5

 שוויוניים, קביעת אמות מידה לקביעת גובה הסכום, ללא הגדרת סדרי עדיפויות, וללא נימוקים.

 השלכות

מבחנים גלויים, שוויוניים ואחידים ובלי בקרה ומעקב על השימוש בהם, ובתחומים אלה   חלוקת כספי תמיכה בלא

אינם בגדר שירותי דת שהמועצה הדתית רשאית להעניק להם תמיכות, מצביע על ניהול לקוי מהבחינה המינהלית 

 והכספית של המועצה. 

 לגרור חיוב אישי.מציאות זו פותחת פתח נרחב לעבירות של פגיעה בטוהר המידות ועשויה 

 

 המלצות

 

הביקורת מצביעה למועצה על הצורך לתקן ליקויים אלה, כדי להבטיח סדרי בקרה ומנהל תקינים לגבי היחסים  -

 הכספיים עם המוסדות הנתמכים  ולפעול בהתאם לנוהל מתן תמיכות במועצות הדתיות.

בנושאי התמיכה ספציפיים שיקבעו לאותה מומלץ לצאת ב"קול קורא" לכל הגופים הנתמכים על ידי המועצה  -

 שנה.

 ראש המועצה נדרש לפעול ללא סטיות וחריגות מהוראות החוק ומהנחיות המשרד. -
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 הפיקוח על הכשרות 22

 

 הנורמה

 

העסקת מפקח כשרות מותנית באישור התקן על ידי אגף משאבי אנוש במועצות הדתיות במשרד לשירותי דת 

 שנקבעו לתפקיד.ובעמידה בתנאי הסף 

 אך לא חלה על המועצה הדתית חובה להעסיק מפקחי כשרות והדבר נתון לשיקול דעתו של ראש המועצה הדתית.

 

התפקיד המרכזי של מפקח כשרות הוא לבדוק שעבודת הכשרות בשטח אכן מתבצעת על ידי משגיחי הכשרות. כל 

כן מגיעים לבית העסק, מבצעים את העבודה מפקח אחראי על עבודתם של כמה משגיחים: עליו לוודא שהם א

המוטלת עליהם ומדווחים מה שעליהם לדווח. מפקח הכשרות עצמו אמור לערוך ביקורות עומק בבית העסק, 

 להיות בקשר שוטף עם בעלי העסקים ולקשר בינם לבין המועצה הדתית והרב המקומי.

 

 ממצאים

 

(, מפקח כשרות אינו מבצע כראוי את תפקידו, כך 1המפורסם )התש"ע/מהביקורת עולה כי בניגוד לנוהל כשרות 

לדוגמא: המפקח אינו עורך תכנית עבודה חודשית , אינו מעביר דיווח שבועי על המקומות בהם ערך פיקוח, ובכללן 

 שמות העסקים, מועדי הפיקוח, תפקוד המשגיח ופירוט הליקויים והחריגות מהנוהל, ככל שישנן.

 

 השלכות

 

לא ניתן לוודא שהמפקח אכן ביצע פיקוח על כל העסקים עליהם הוא מופקד, לאתר ליקויים ובעיות הדורשות 

טיפול והתייחסות ולפעול בהתאם ובכך נפגע באופן קשה יכולת הבקרה והפיקוח על נאותות פעולות מחלקת 

 הכשרות והשירות הניתן לציבור.

 

 המלצות

 

 של מפקח הכשרות ואחריותו כלפי הממונה עליו.מומלץ כי יוגדר  תפקידו   -

 יש לקבוע נוהל עבודה מחייב למפקח כשרות. -

יש לקבל ולרכז את הדוחות מהמפקח, לבחון אותם, לוודא שהמפקח אכן ביצע פיקוח על כל העסקים עליהם  -

 הוא מופקד. לאתר ליקויים ובעיות הדורשות טיפול והתייחסות ולפעול בהתאם.

-צוות אחת לפחות פעם בחודש, עם המפקח לצורך ריענון הנהלים, לדיון בבעיות העולות מעתיש לקיים ישיבת   -

עת ולמתן הנחיות. סיכומי ישיבות הצוות ייחתמו בידי ראש המועצה הדתית וישמרו בלשכת הרב המקומי ל

 ובמחלקת הכשרות.

 

 

 

 



 2019דוח מבקר העירייה   -מועצה דתית   
 ........................................................ 

 

73 

 שכר וניהול משאבי אנוש 23

 

 מצבת כוח אדם

 

עובדי המועצה הדתית מועסקים על בסיס תקנים מאושרים על ידי המשרד שירותי דת. הכלל הוא שאין להעסיק 

 עובדים ללא תקן. 

עובדים. נכון לתקופת  23. בהתאם לדוח תקן המועצה מעסיקה 11/1/2017נמצא כי דו"ח תקן אחרון עודכן בתאריך 

בפועל מכהן הממונה  70%תקן היקף משרה הממונה הוא  הבדיקה הדוח אינו מעודכן. כך לדוגמא: בהתאם לדוח

 . 90%בהיקף משרה של 

יצוין כי אישור התקן במשרד לשירותי דת הינו אישי ולכן בעת הפסקת עבודתו של עובד מכל סיבה שהיא, אישור התקן 

 (.30/10/12מיום  9.1-לנוהל מס' מד 7.11פג ויש להגיש בקשה מחודשת לוועדת התקנים. )ס' 

יקורת עולה כי משגיח כשרות מר אריה פרנס מועסק במשרה תקנית, אולם טרם התקבל אישור לנחיצות משרה מהב

 מוועדת התקנים של המשרד. 

 

 ממצאים

 

 ניהול ימי חופשה

 

 מגדיר את זכאות חופשה לעובדים.  –1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א

ימי  22-עבודה. רוב העובדים הקבועים זכאים לעובדים זכאים לימי חופשה בהתאם לחוק חופשה שנתית/הסכמי 

 ימים בשבוע.  6ימי חופשה במידה שעובדים  26-ימים בשבוע ו 5חופשה במידה שעובדים 

 

פי נוהל תקין, יש להוציא עובד לחופשת התרעננות מדי פעם, כאשר החוק מחייב שלעובד מותר לחלק את החופשה -על

ת לחופשה של שבוע עבודה שלם אחד במהלך השנה. כמו כן, כדי לא לפגוע שלו במהלך השנה, כל עוד הוא יוצא לפחו

בתהליכי העבודה השונים וכדי שתהיה בקרה נאותה, יש לדרוש מהעובד לתאם את החופשה מראש באמצעות טופס 

 מתאים )אלא אם מדובר במקרה חריג בו לא ניתן לתכנן את החופשה מראש(. 

 

 "רציפות חופשה" נאמר: – 8, סעיף 1951-תשי"אבחוק חופשה שנתית, 

"החופשה תהיה רצופה, אלא שבהסכמת העובד והמעביד ובאישור ועד העובדים במקום, אם ישנו, אפשר לחלקה, 

 ובלבד, שפרק אחד ממנה יהיה לפחות שבעה ימים".

 אוגדן תנאי השירות קובע את מספר ימי החופשה הצבורה אשר זכאים לה העובדים. 

 ימים." 55ימים, רשאי העובד לצבור באישור הממונה חופשה של עד  5ברשויות מקומיות בהן נהוג שבוע עבודה בן 

 

בו אמור להיות בסוף שנה ולקראת תחילת חודש ינואר של השנה החדשה, מחלקת חשבות מפיקה מאזן חופשות שנתי  

 יום.  55שמשמעותו מחיקת ימי חופשה שלא נוצלו מעל  –מבוצע איפוס של ימי חופשה מעל לתקרה צבורה המותרת 
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 ממצאים

 

 להלן טבלת ממצאי הבדיקה שנערכה:

 

2017 

 

שם 

 העובד

צבירת ימי 

חופשה לחודש 

12/18 

 הערות הביקורת קיזוז סוף שנה צבירה מותרת

  6.96  161.4 ה.י

  0 55 62 ס.י

 אין הערות 2.46 55 56.9 ב.י

  0  99.8 פ.א

  0 55 80 פ.אר

  0 55 60.5 ד.ר

 

2018 

 

שם 

 העובד

צבירת ימי 

חופשה לחודש 

12/18 

 הערות הביקורת קיזוז סוף שנה צבירה מותרת

  6.96  158.96 ה.י

  0 55 81.3 ס.י

  2.46 55 77.6 ב.י

  0 55 77.8 ש.ש

  0 55 66.8 א.מ

  0  99.8 פ.א

  0 55 96.9 פ.אר

  0 55 80.3 ד.ר

 

 מהביקורת עולה כי נמצאו מס' עובדים להם לא בוצע איפוס של ימי חופשה מעל לתקרה צבורה המותרת.

 

 השלכות

 

 הביקורת מעירה כי הנ"ל עומד בניגוד להנחיות המשרד לשירותי דת ולחוקת העבודה ואוגדן תנאי שירות.

 

 המלצות

 

 יש להקפיד ולאפס בתחילת שנה את ימי החופשה מעל לתקרה צבורה המותרת.
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 ממשל תאגידי 24

 

 מבקר פנים

כי מועצה דתית שהוקמה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח   1חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב קובע הסעיף   

 הינו "מוסד ציבורי". 1971-משולב[, תשל"א

 גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.קובע כי בכל  2סעיף 

 

 ממצאי הביקורת

 למועצה לא מונה מבקר פנימי.

 

 השלכות

 אי מינוי מבקר פנימי מהווה אי עמידה בהוראות החוק.

 

 המלצת הביקורת

 למנות מבקר פנימי.
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דו"ח תלונות הציבור 

 2019לשנת  
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 רקע

 

, קובע כי "מועצת רשות מקומית תמנה את 2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח .1

הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות 

 עובד בכיר אחר של הרשות המקומית....."

 מדי שנה מגיעות ללשכת המבקר פניות ותלונות בתחומים שונים שבאחריות העירייה.

 

מועברות תלונות תלונות מגיעות ללשכת המבקר במגוון דרכים: בכתב, בטלפון ,בדואר אלקטרוני או בפקס. כמו כן   .2

 מלשכת נציב תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה הרלוונטיות לעירייה ו/או תחום אחריותה.

 

 

 תלונות.  16ה  בלשכת מבקר העירייוטופלו התקבלו   2019 שנתמהלך ב .3

 התלונה.עבור כל תלונה בוצע תהליך בדיקה ובירור, והועבר לטיפול לידי היחידה הארגונית הרלוונטית לנושא 

 במקרים בהם התלונות עסקו בתאגידים העירוניים, נשלחה הפנייה/תלונה לגורמים הרלוונטיים בתאגידים אלו.

הגורמים אליהם נשלחו התלונות התבקשו לשלוח ללשכת המבקר התייחסות לתלונה, ונערך מעקב אחר הטיפול 

 בתלונה.

 

 

בחתכים שונים, כגון לפי יחידות ארגוניות ונושאים הדוח כולל מידע סטטיסטי שנאסף בנוגע לטיפול בתלונות  .4

 שכיחים עליהם הלינו.
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 מידע סטטיסטי

 

 התפלגות התלונות על פי יחידות ארגוניות  .1

 :יחידה ארגונית\נושאיםלהלן התפלגות הפניות והתלונות לפי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

2

5

11

רכש פיקוח עירוניגבייההנדסהחינוך
והתקשרויות

איכות הסביבה  

יחידה ארגונית\פילוח תלונות לפי נושא
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 : 2019תלונות ציבור שנתקבלו בשנת פירוט  .2

מס' 
 תלונה

תאריך קבלת  התלונהפירוט 
 התלונה

גורם 
 לטיפול 

תאריך 
העברה 
 לטיפול 

תאריך 
 סיום טיפול 

 25.02.19 07.02.19 הנדסה 07.02.19 הועדה המקומית  –אישור שימוש חורג  1

 28.03.119 20.03.19 פיקוח  19.03.19 רעש במקלט ברחוב עדעד 2

 14.04.19 07.04.19 פיקוח  07.04.19 מקלט פינוי ציוד ב 3

 19.05.19 30.04.19 הנדסה 30.04.19 חניות דיירי בית למגרשי חניה   4

 05.08.19 04.08.19 פיקוח  04.08.19 השתלטות על חניה ציבורית  5

 07.11.19 23.06.19 פיקוח  23.06.19 פינוי מקלט בבית משותף  6

 19 .14.08 08.08.19 רכש 08.08.19 זכיה בהתקנת מתקני ספורט  7

 02.09.19 28.08.19 גביה  28.08.19 עיקול בבנק עקב אי תשלום ארנונה  8

 30.09.19 28.08.19 פיקוח  28.08.19 דו"ח על השלכת פסולת  9

 06.09.19 מיכלי מחזור- מיכל לאיסוף ביגוד 10
איכות 

 24.09.19 23.09.19                 יבההסב

 30.09.19 29.10.19 חינוך  29.10.19 בדיקה לגבי מלווה בהסעות  11

 29.11.19 20.11.19 גבייה  14.07.19  כפל קנסדרישה לתשלום  12

 03.12.19 25.11.19 הנדסה 25.11.19 חריגות בניה ללא אישור  13

 30.12.19 26.12.19 חינוך  26.12.19 בבית ספר מתקן לא תקין לשתיית מים 14

 31.12.19  30.12.19 הנדסה 30.12.19 בניה לא חוקית 15

 19.02.19 12.02.19 הנדסה 10.12.19 בניה לא חוקית 16
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 חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה

 מתוך פקודת העיריות )נוסח חדש(

 )א( מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה        167מינוי המבקר     

 מינוי לפי סעיף  ;כן חייבת המועצה למנות מהנדס ;מנהל כללי, ורופא וטרינר                                             

 ויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן זה יהיה של אנשים רא                                             

   (, ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות.2קטן )א                                             

 נהל כללי ( ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות לעיריה מ1)א                                             

 ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.                                                     

 ( לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם, שעליהם למנותו, למשרה 2)א                                             

 מהמשרות הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים                                                      

 לבחירת עובדים בכירים בחרה בו, ולענין מנהל כללי, לא ימנה ראש                                                      

 לבחירת עובדים בכירים אישרה את העירייה אלא את מי שועדת המכרזים                                                     

 כשירותו והתאמתו לתפקיד.                                                     

 )ב( המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעיריה מבקר במשרה מלאה.                                        

 כן יתקיימו בו אלה:)ג( לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם    

 הוא יחיד; (1
 הוא תושב ישראל; (2
 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; (3
 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד  (4

 להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה                                                

 או שהוא עורך דין או רואה חשבון;גבוהה בישראל,                                                

 הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;  (5
 לה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוףהוא אינו חבר בהנה  (6

 דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.                                                      

 

 עברו ( לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן 1)ג                                   

 עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה, או שנתיים מתום                                           

 כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת.                                          

 העיריה  לא  יכהן  כמבקר  אותה ( מי שהיה  מועמד  בבחירות  למועצת  2)ג                                   

 עיריה, למשך כל תקופת כהונתה  של אותה מועצה שאליה היה מועמד.                                          

 )ד(  על אף  הוראות  סעיף  קטן )ג(, רשאי  הממונה  על המחוז  לאשר מינוי                                    

 (  4של  אדם  אשר לא  נתמלא בו אחד מן  התנאים המנויים בפסקאות )                                          

 (  לסעיף  קטן  )ג(, כמבקר העיריה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר 5) -ו                                          

 נים בעבודת  ביקורת בגוף  ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימיתש                                          

 . 1992 -התשנ"ב                                           
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 )א(   ואלה תפקידי המבקר:תפקידי המבקר             

 א' 170

 לבדוק  אם  פעולות  העיריה,  לרבות   פעולות  לפי  חוק  התכנון ( 1
 , נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך1965 -והבניה, התשכ"ה                                                 

 שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;                                                

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; ( 2
 נוהל הנהוגים בעיריה מבטיחיםלבדוק אם סדרי הבוחן והוראות ה ( 3

 קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;                                                

 לבקר  את   הנהלת  חשבונות  העיריה  ולבדוק  אם  דרכי  החזקת ( 4
 כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחה את הדעת.                                                

 הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה  גם לגבי המועצה הדתית שבתחום       (ב)
 העיריה  וכן לגבי כל  תאגיד,  מפעל, מוסד,  קרן  או  גוף  אשר  העיריה  

 כדי   יותר  מעשירית  לגבי  אותה  שנת    משתתפת  בתקציבם  השנתי  

 תקציב  או משתתפת במינוי  הנהלתם. למי  שעומד לביקורת לפי סעיף  

 קטן זה  ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".  

 בכפוף  לאמור  בסעיף  קטן  )א(,  יקבע  המבקר  את  תכנית  עבודתו  (ג)
 -יקף הביקורת השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת ה   

 על פי שיקול דעתו של המבקר; ( 1
 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; ( 2

 פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים-(   על 3                                                 

 יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.לביקורת לא                                                         

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  (ד)

 מבקר העיריה יכין ויגיש לראש  העיריה, מדי  שנה, הצעת תקציב שנתי   (ה)
 ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף  

 הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע  באחוזים  מהתקציב השנתי של  

 העיריה,  כפי  שיקבע  השר  בהתחשב  במספר התושבים  בתחומה  של   

 העיריה ובגודל התקציב השנתי.  

 תקציב  והתקן של לשכת ועדת  הכספים  והמועצה  ידונו  בהצעות  ה  (ו)
 מבקר  העיריה,  כפי  שהגיש  אותן  מבקר  העיריה, במסגרת  דיוניהן    

 בהצעת התקציב השנתי.  

 )א(   ראש  העיריה  וסגניו, חברי  המועצה, עובדי  העיריה,  ראש   המועצה המצאת מסמכים           

 הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחבריםומסירת מידע                         

 ועובדים  של  כל  גוף  עירוני  מבוקר,  ימציאו  למבקר  העיריה, על  פי ב'                                      170

 רישתו, כל מסמך  שברשותם  אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכיד                                               

 הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה                                               

 הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.                                               
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 למבקר העיריה או עובד  שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע  (ב)
 תפקידו,  לכל מאגר  מידע רגיל  או ממוחשב  לכל בסיס נתונים, ולכל  

 תוכנית  עיבוד  נתונים  אוטומטי  של  העיריה  או  של  המשרתים את

 העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

 פי  דין, יחולו  על  מבקר  העיריה  ועל עובדים-)ג(   לגבי  מידע  החסוי  על                                      

 מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו                                             

 מידע.                                             

 )ד( עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו                                       

 האמורה,  כל  איסור  והגבלה  החלים  על  עובד  הציבור  שהוא  עובד                                            

 מבקר העיריה.                                            

 )ה( לצורך ביצוע  תפקידו  יוזמן  מבקר  העיריה  ויהיה רשאי להיות נוכח                                          

 או כל ועדה  מוועדותיהבכל  ישיבה של  מועצת  העיריה  או כל ועדה                                                

 מועדותיו  של  גוף  עירוני  מבוקר;  בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא                                              

 להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.                                              

 

 )א(   המבקר יגיש לראש העיריה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"חג' 170דו"ח המבקר         

 באפריל של השנה שלאחר השנה 1 -יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ                                                

 שלגביה הוגש הדו"ח; בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את                                                

 הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד;                                                 

 בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו                                                

 כדי לפגוע בהוראות לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה                                                

 ]נוסח משולב[. 1958 -ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21 -א ו21סעיפים                                                 

 בנוסף  לאמור בסעיף  קטן )א( רשאי  המבקר  להגיש לראש העיריה       (ב)
 ביקורת  דו"ח  על  ממצאי  ביקורת  שערך  בכל  עת ולועדה  לעניני                                              

 ביקורת דרשו  לעניינישייראה  לו  או  כאשר ראש  העיריה  או הועדה                                              

 ממנו לעשות כן.                                             

 מבקר יגיש ראש העיריהתוך שלושה  חודשים  מיום  קבלת  דו"ח ה   (ג)
 לועדה  לעניני  ביקורת  את הערותיו  על  הדו"ח  וימציא  לכל  חברי                                          
 המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.                                         
  

 ביקורת תדון בדו"ח  המבקר ובהערות  ראש העיריה  הועדה  לעניני (ד)
 עליו  ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים                                                

 אמיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה, כאמור בסעיף קטן )ג(.  ל                                               

 הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה,

 תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה

 והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר
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 העיריה לועדה. בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית

 וניה נושאי משרה של העיריה או  היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדי

 של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

 ( תוך חודשיים  מן היום שהגישה הועדה  את  סיכומיה  והצעותיה 1)ה()                                      

 תקיים  המועצה דיון מיוחד בהם  ובדו"ח  המבקר ותחליט  בדבר  

 ים או ההצעות כאמור.אישור הסיכומ 

 ( לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום2)                                           

 התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל 

 חברי  המועצה  העתק מהדו"ח  בצירוף הערותיו, ימציא  המבקר  

 י המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיועותק הדו"ח לכל חבר  

 חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.לא יאוחר משבעה   

 )ו(  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו,                                      

 קבע  להגשתו  למועצה,  ולא  יפרסם  ממצאלפני  שחלף  המועד  שנ                                            

 ביקורת של  מבקר  העיריה, ואולם  מבקר  העיריה או ראש העיריה                                            

 רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.                                            

 )ז(   היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי                                      

 ה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוקשל העיריה, הוא צד לעשיית עביר                                            

 , יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת1977 -העונשין, התשל"ז                                             

 מבקר המדינה.                                            

 

 דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר              1ג170   חומר שאינו ראיה

 העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא                                                        

 ל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.יהיו פסולים בש                                                        

 עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, -בסעיף זה, "הצוות"       )א(א  1ג170צוות לתיקון            

  1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21שמונה לפי הוראת סעיף                                            ליקויים

 חוק מבקר המדינה(. -]נוסח משולב[  )בסעיף זה                                                         

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדו"ח שהגיש מבקר  (ב)
(, לפי הענין, ובדרכים 2( או )1ג)ה()170העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 ד.למניעת הישנותם של ליקויים בעתי
הצוות יגיש את  המלצותיו לראש העיריה  בתוך שלושה חודשים מיום שדו"ח  (ג)

מבקר העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום 
 המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו  (ד)

דה לעניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לפני מבקר העיריה והווע

 לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

ב לחוק מבקר 21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  (ה)

 המדינה.
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 )א(  לא  יפוטר אלא  אם כן  167)א(    עובד  העיריה  שנתמנה  לפי  סעיף        171פיטורי עובדים           

 הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי                                            ריםבכי

 המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                        

 ( לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה1)ב()                                             

 ברוב של  שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי                                                       

 המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                      

 ( לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של2)                                                                  

 עים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצהשלושה רב                                                        

 שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                                           

 לא  תתקבל  במועצה החלטה  לפיטוריו של  מבקר העיריה  או היועץ   (ג)
 המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה  להם זכות לשאת לפני המועצה                                                       

 את דברם בענין הפיטורים.        

 

 )ג( יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על -הוראות סעיפים קטנים )ב( ו (ד)
 השעיית מבקר העיריה או היועץ המשפטי לעיריה.       

 כותו של בית דין למשמעת לפיהאמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמ (ה)
 , לפסוק  בדבר1978 -חוק  הרשויות  המקומיות )משמעת(, התשל"ח        

 פיטוריו  של  עובד  עיריה  שסעיף  זה  דן  בו,  בשל  עבירת   משמעת        

 כמשמעותה בחוק האמור.       

 )א(    המפרסם  דו"ח  או חלקו או תכנו  או ממצא ביקורת, ומפר בכך את     334פרסום דו"ח ביקורת   

  -ג  )ו(  או  תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו   170 סעיףאו ממצא ביקורת                           

 מאסר שנה.                                                       

 . )א( ראש  העיריה  יקבע  מועד לדיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש57תוספת                       דיונים         

 הגזבר, שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר הגשתו; הדיון בדו"ח מבקרמיוחדים                     שניה          

 בקר  המדינה  יהיה  באופן  ובמועדים  הקבועיםהעיריה   ובדו"ח  מ(     136)ס'                                    

 ג לפקודה. 170בסעיף                                                       
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 *2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח

 –בחוק זה  *.1

מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור ברשות  –"ממונה על תלונות הציבור"  

 מקומית;

 לרבות מחדל; –"מעשה"  

 עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים; –"רשות מקומית"  

 שר הפנים. –"השר"  

ות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות מועצת רש (1) )א( *.2

הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות 

המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 הציבור;

(, אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד 1בפסקה )לא ימונה עובד בכיר כאמור   (2)

, או תואר 1958-להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש 

 שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

הוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות הציבור אין ב )ב( 

בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר של הרשות 

 (.2המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

בור, רשאי הוא לדרוש ממנה, ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הצי )ג( 

בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא מילאה רשות מקומית 

 אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על תלונות הציבור במקומה.

ות החלות על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו ההורא )ד( 

על עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונות הציבור מתפקידו אלא על פי 

החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו 

 מהתפקיד יידון באותה ישיבה.

אבים הולמים הדרושים לו הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור מש )ה( 

 לשם מילוי תפקידו.

 

אי בפני מועצת במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחר *.3

 הרשות המקומית בלבד.

א לעשות הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, ל *.4

בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או תפקידו כמבקר הרשות 

המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש הממונה על תלונות הציבור גם 

 

 (.138עמ'  200"ח הכנסת תשס"ח מס' ה)  440עמ'  8.4.2008מיום  2147ס"ח תשס"ח מס' פורסם  *

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
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רשאי הוא להעביר את המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי  –כמבקר הרשות המקומית 

 ו כמבקר.תפקידי

 

 

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית  )א( *.5

משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גו, עירוני ומוסדותיה, על עובד, על נושא 

 א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.170מבוקר כמשמעותו בסעיף 

תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו  )ב( 

 שני אלה:

מתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע המעשה פוגע במישרין ב (1)

במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של 

 הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו   המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית (2)

 צדק בולט.-משום נוקשות יתרה או אי

פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל   *.6

ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו 

 אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

 לא יהיה בירור בתלונות אלה: )א( *.7

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו  (1)

 לגופו;

 או טורדנית;תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית  (2)

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית; (3)

תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות  (4)

 חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה  (5)

 ]נוסח משולב[. 1958-חוק מבקר המדינה, התשי"ח

לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה  )ב( 

 מיוחדת המצדיקה את בירורן:

גה, ערר תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין הש (1)

 ( דן בהם;1או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע  (2)

 למתלונן, לפי המאוחר יותר.

ממונה או לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( אין לברר אותה, יודיע ה 5הוגשה תלונה שלפי סעיף  )ג( 
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 על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

ברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו הממונה על תלונות הציבור רשאי ל )א( *.8

 קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה או  )ב( 

גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה,   –  5ממלא תפקיד כאמור בסעיף  

 וא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.וה

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם ראה  )ג( 

 בכך תועלת.

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור  )ד( 

ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך   לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה (1)

 העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;

)א( להתייצב לפניו במועד שיקבע לשם 5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף  (2)

 (.1מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

 ללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכ )ה(

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות בעניין הנוגע  )ו( 

למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות המקומית את 

ל הרשות המקומית סמכויות התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי ש

 הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

 בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה. )ז( 

לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור או  *.9

 בבירורה, או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום  *.10

לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או 

ון ולממונה שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, לניל

 עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

ר, שהתלונה היתה מוצדקת, כולה מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירו )א( *.11

 או חלקה, ינהג כמפורט להלן:

 ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות המקומית; (1)

 תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות המקומית; –היה הנילון ראש הרשות המקומית  (2)

רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני הנילון   –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי   (3)

ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על הצורך בתיקון הליקוי 

 ועל הדרך והמועד לכך.

או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה על תלונות  הנילון )ב( 
 (.3הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן )א()
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 :)א( יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו11. בהודעה לפי סעיף  12

 ה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;כשהתלונה הית (1)

 כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן; (2)

כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם  (3)
 לפי כל דין.

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן, לנילון   *.13
 ולממונה עליו.

 –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה  )א( *.14

אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין, שלא היו  (1)
 ן;לו לפני כ

אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי  (2)
 להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או בירורה.

לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות  )ב( 
 ן תלונה.הציבור בעניי

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין  *.15
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך   1-אוחר מוחשבון על פעולותיו לא י

חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט 
 של הרשות המקומית.

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי תפקידיו  )א( *.16
 לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

ה בהליך הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש ראי )ב( 
 משפטי או משמעתי.

.הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה לפי חוק 17
 -זה

 במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית; (1)

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית; (2)

 בהודעות תשלום ארנונה לחייבים; (3)

 קבע מועצת הרשות המקומית.בדרכים נוספות שת (4)

 השר ממונה על ביצוע חוק זה. *.18

 ימים מיום פרסומו. 90תחילתו של חוק זה  *.19

עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק בפועל  *.20

יום הפרסום(, יראו אותו כאילו מונה להיות   –ק זה )להלן  בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חו

ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום הפרסום, יתקיימו בו תנאי 

 (.2)א()2הכשירות הקבועים בסעיף 
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